8. poletni tabor za otroke s KVČB
Petra Leskovšek Lasetzky
V Društvu za KVČB smo v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič letos
organizirali že 8. otroški tabor. Potekal je od 24. 6. do 30. 6. 2016 v hotelu Arija.
Poročilo je nastalo na podlagi zapisov udeležencev tabora.
Petek, 24. 6. 2016
»Dan se mi je začel zgodaj in sicer že ob 6. uri zjutraj. Do Debelega Rtiča smo se z avtomobilom vozili dve uri in
pol. Pot je bila naporna. Ko smo prispeli smo najprej počakali na sobe in na kosilo ter se med tem predstavili in
se med seboj spoznali. Prvi dan mi kosilo ni teknilo. V sobi sem bil z Matjažem in Klemnom. Imeli smo se dobro.
Zvečer preden sem šel spat sem pomislil na mamo in očeta in imel malo domotožja«. (David Kotnik)
»Bilo je fajn ko smo igrali nogomet in imeli nočno kopanje«. (Matjaž Zupan)
Sobota, 25. 6. 2016
»Ko smo vstali smo se odpravili na zajtrk po zajtrku pa v zunanji bazen. Med kopanjem smo si privoščili
sladoled. Kopali smo se do kosila, po kosilu pa je sledil počitek. Po počitku smo se ponovno namakali v bazenu
in si ponovno privoščili sladoled. Po večerji smo se odpravili na igrišče kjer smo nekateri igrali odbojko drugi pa
so balinali. Žoga je bila premehka in bi rabili novo, boljšo žogo za odbojko pa tudi za košarko in nogomet. Za
badminton loparji so se uničili in bi prav tako potrebovali nove. Med igranjem odbojke pa smo žogo žal
zapravili. Pristala je na bližnjem drevesu. Kljub precej poskusih nam je ni uspelo spraviti z drevesa. Preizkusili
smo se tudi v igri »Žive črke« nato pa se pred spanjem odpravili še na kratek sprehod ob morju. Vse kar smo
počeli čez dani mi je bilo zelo všeč«. (Dominik Kožuh)
Nedelja, 26. 6. 2016
»Zjutraj po zajtrku smo se odpravili kopat. Zaradi slabega vremena smo se tokrat kopali v notranjem bazenu in
kljub temu smo se imeli lepo. V vodi smo si podajali žogo, se igrali »Gluhi telefon« in »Nalagam svojo kočijo«.
Potem smo se lačni odpravili na kosilo. Za tem smo imeli prosti čas, ki smo ga nekateri izkoristili za počitek,
drugi za igro, tretji pa za brskanje po telefonu saj mladi dandanes ne zdržimo dolgo brez njega. Nato smo se peš
odpravili v Ankaran. Nekaterim nam ni bilo ravno do hoje ampak smo vseeno vzeli pot pod noge. Bilo je zelo
vroče in takoj ko smo prispeli v Ankaran smo se najprej odpravili na plažo in se ohladili v morju. Sledilo je
bowlanje in bilo je super. Najmlajši otroci so pred odhodom v hotel želeli iti še na napihljiva igrala. Iz Ankarana
nazaj na Debeli Rtič smo se peljali z avtobusom in še zadnji čas ujeli večerjo«. (Tanja Koštomaj)
Ponedeljek, 27. 6. 2016
»Ko smo se zbudili smo odšli na zajtrk, ki ni bil nič posebnega. Nato smo odšli v Osrednjo knjižnico Srečka
Vilharja Koper na Oddelek za mlade bralce. Spoznali smo e-knjigo in kako deluje spletni portal biblos. Pred tem
smo si privoščili še sladoled in malo nakupovanja spominkov zase in za naše domače. Ko smo prišli nazaj v hotel
smo se odpravili na kosilo, po kosilu je sledil počitek po tem pa smo se odpravili na bazen. Po kopanju so fantje
odšli igrat nogomet, dekleta pa smo odšla v Kompas shop v Italijo. Bil je zanimiv in zabaven dan«. (Maša Kovačič
in Gina Kurbus)

Torek, 28. 6. 2016
»Danes smo morali hitro vstati in se na zajtrkovati. Potem smo se odpravili do kombija, ki nas je peljal do Kopra.
Obiskali smo Center eksperimentov Koper kjer smo videli veliko zanimivih reči.
V celem tednu mi je bil najbolj zanimiv obisk Centra eksperimentov v Kopru kjer smo lahko delali različne
poskuse in bowling. Ni pa mi bilo všeč, da smo vsak dan hodili plavat. Za naslednje leto predlagam, da bi najeli
eko kolesa in se vozili po Kopru«. (Klemen Roškar)
»Skoraj eno leto je že naokrog in zopet smo na istem kraju. Novi, stari otroci, super družba, nova doživetja in
potovanja. Noro super je bilo, ob tudi malo navihanih živcih, a vse to spada skupaj, da si vtisnemo Debeli Rtič
2016 v spomin«. (Anita Smajlović in Klavdija Medja)
»Otroškega tabora sem se udeležila prvič in društvu iskrena hvala za to izkušnjo in predvsem za zaupanje. Bilo
je krasno. Otroci ter Klavdija in Anita so me toplo sprejeli, krasen pa je tudi sam ambient, okolje. Vonj sivke in
ostalih zelišč, ki jih obletavajo nežni metulji, številna igrišča, prijazno osebje, vonj po morju … Krasno. Kot
spremljevalec si želiš le to, da bi otroci ostali zdravi in da bi bili zadovoljni. Po klepetu z otroci in po fotografijah
sodeč nam je uspelo.
Lepo smo se razumeli, se zabavali ob skakanju v vodo, potapljanju, škropljenju z vodnimi pištolami in kartanju.
Obiskali smo tudi Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja v Kopru kjer so nas lepo sprejeli, nam predstavili e-knjigo in
spletni portal biblos in našo Tanjo ob njenem osebnem prazniku razveselili z lepo pozornostjo nas pa z tatooji
njihove »sostanovalke« Rovke Črkolovke. Ogledali smo si tudi Center eksperimentov Koper in izdelovali
vetrnice ter se zabavali ob izdelovanju milnih mehurčkov. Peš smo se tudi odpravili v Ankaran in se prepričali,
da je tudi tam morje enako slano kot na Debelem rtiču, se zabavali ob bowlanju, naši najmlajši pa tudi na
napihljivih igralih. Fantje so v okviru organiziranih dejavnosti imeli tudi priložnost igrati nogomet. Pod budnim
očesom nogometnega trenerja so kot ekipa enkrat tudi zmagali. To je bilo veselje.
Večeri so bili rezervirani tudi za sprehod ob morju in za igranje z loparji, balinanje in za odbojko na bližnjem
igrišču. Zanimivo je bilo tudi igranje Črnega Petra, avtomobilskih kart, enice, Človek ne jezi se in sestavljanje
600 puzzlov. Med nami smo imeli tudi dve slavljenki, Tanjo in Anito in seveda nismo mogli mimo tega, da jima
ne bi pripravili drobnih presenečenj. Maša, Gina in Jerneja so skrbno pripravile voščilnici, darila in napihnili
balone, osebje v hotelu kuhinje pa je poskrbelo za dve slastni mini tortici.
Društvu paraplegikov Istre in Krasa pa iskrena hvala za brezplačne prevoze v Koper, za vso prijaznost in
prilagodljivost ter skrb za to, da so bili naši otroci varno prepeljani iz ene lokacije na drugo.
Ob koncu pa še nekaj besed o naših udeležencih:
Na otroškem taboru v prvi sobi sta medicinski mišici Anita Afrodita in zelenooka Klavdija,
ki na Debelem Rtiči sta z nami, da nam pomagata, da ostanemo zdravi.
V drugi sobi se zabavata bralka Tanja in zvončkljava Kim,
ki sta pravi dami saj nohte si urejata sami.
Pa Dominik in Oskar.
Oskar čisto nič pri miru ni, dokler ga ne napadejo virusi.
Dominik je pravo nasprotje od Oskarja,
pri njemu popularna sta nogomet in njegova sestrica.
V eni sobi pa so Klemen, David in Matjaž.
Vsi radi z žogo se igrajo in nas tunkajo.
V naslednji sobi pa je naša Petra,
ki nam slike tabora zrihta in je prava brihta.
Sedaj pa pozdravimo Mašo in Gino, ki jima tukaj ni všeč kosilo.
Gina se s sončno kremo ne maže, da si kopalk ne umaže,
zato barvo ima fino, kličemo jo čokolino.
Naša dolgolasa Maša pa lepo riše in njena domišljija gre vse više.
Pa še naša najmlajša Edvin in Jerneja.
Jerneja je prava dama saj v vodo s stilom skače kar sama,
Edvin pa je pravi korenjak ker tega kar zna on ne zna vsak.
(Maša Kovačič in Gina Kurbus)

