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uvodnik
PIŠE:
Nastasja
Schweiger,
vodja kulturnega programa
Življenje z nami ves čas hodi z roko v roki. Včasih se nasmeje, ko se nasmejemo
mi, in spet drugič se razjoče, ko se razjočemo tudi mi. Spet drugič nam pokaže
zobe in se nas nepredvidljivo dotakne s krutostjo, spet naslednjič pa se nam
opraviči in pokaže, kaj v resnici sploh pomeni biti, živeti in se učiti. In ravno tudi
to življenje ves čas budno pazi na vsak naš korak in ko se v njem izgubimo, ko
pozabimo nase in okolico, družbo in sočloveka, ko zatavamo na nevarne stranpoti,
nas predrami, zaustavi in postavi tam, kamor si zaslužimo.
In točno tako smo se znašli tukaj, vsak pri sebi in za sebe. Z zaščitno masko na
obrazu, z razkužilom v rokah in odločilnim vprašanjem, ki bo določalo usodo
vsakega posameznika in skupnosti kot celote. Smo po krizni situaciji čisto
izgubljeni in na koncu, prepuščeni nemilosti in vdani v omejenost bivanja ali pa
smo zgolj postavljeni pred nov začetek, nove možnosti in novo, drugačno
življenje? Dejstvo je, da se je naš tukaj spremenil. Spremenil zaradi nepredstavljivih
in nerazumljivih delcev, s katerimi nikakor ne moremo meriti moči našega
samoljubja, pa čeprav smo tako razvajeni in razšopirjeni pravkar prikorakali iz
vrhunca dobe kapitalizma, tehnološkega napredka, globalnega segrevanja in
socialnih medmrežij. Ko je življenje s koronavirusom reklo stop, smo se bili
primorani ustaviti ne glede na vse. Ustaviti v dobrobit človeštva in narave, se
fizično oddaljiti in hkrati še bolj zbližati na daljavo preko tehnologije in
internetnega napredka. Vseeno pa nas je delo na daleč odmaknilo na drugo stran
tistega določilnega in bistvenega, zaradi česar sploh institucionalno smo in zaradi
česar sploh delujemo. Na drugo stran kulture, izobraževanja odraslih, obiskovalcev
in udeležencev, čeprav navadno ravno ob boku z njimi, za njih in zaradi njih.
Zaradi virusa smo spremenili naše poslovanje, zaradi njega se z nekaterimi
sodelavci nismo videli že sedem tednov, zaradi njega imamo kolegije preko
različnih aplikacij in zaradi njega se učimo na novo, še enkrat in od začetka.
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Če sem iskrena, je zaradi njega tudi prišlo do izredne številke ZiikOPISa, ki ga
kljub prepovedi objemamo z najbolj pozitivnimi mislimi za prihodnost. Pravijo, da
naj bi človek pisal tisto, kar je vredno branja. Ali pa obratno in še boljše: naredil naj
bi tisto, kar bo vredno pisanja in opisovanja. In če iskreno postavim pisalo na stran,
smo vsi skupaj s sodelavci naredili to drugo, naredili smo ravno tisto, kar je vredno
vsega pisanja in opisovanja. Kot lahko berete v nadaljevanju, smo se dobro
prilagodili razmeram, pa čeprav na daleč in stran drug od drugega. Razvili smo
nove prijeme, metode in načine komuniciranja in se naučili tistega, kar se verjetno
drugače ne bi. Medsebojno smo se še bolj spoznali med sabo in z udeleženci ter si
še bolj prisluhnili in pomagali. V tokratnem ZiikOPISu pa smo vse skupaj le še
napisali, zapisali in opisali, da bo vredno branja danes, jutri in čez pol stoletja. V
nadaljevanju lahko torej preberete, kako se na določenih področjih spoprijemamo z
delom in prilagajanjem, kako poteka naše delo na daljavo in kakšni so občutki
učiteljev, udeležencev ter sodelavcev na daleč. Pripravili pa smo vam tudi literarno
in virusno razvedrilo, ki nam bo vsem skupaj krajšalo še tako oddaljene dni.
In tako smo se znašli tukaj. Če sama sebi kot optimist odgovorim na začetno
odločilno vprašanje: tukaj, postavljeni na začetek in nikakor ne na konec. Vsekakor
pa nam je prepuščeno, kako bomo ravnali v tej novi situaciji in kaj bomo od nje
odnesli, predvsem kaj dobrega bomo od nje odnesli kljub težkosti in teži, ki nam jo
je pustila na plečih. Korona (po)obdobje je in še bo za vse nas velika pre(izkušnja),
a sočasno tudi možnost za odkrivanje novega, drugačnega in boljšega. Za
odkrivanje sebe in sodelavcev, svojih službenih interesov, nove delovne vizije in
priložnosti za širitev poslanstva in dela. Če bomo v prihajajočem obdobju
razmišljali pokorona pozitivno, inovativno, drugačno in v prid družbe, kulture,
vseživljenjskega učenja, bo učinek našega novega začetka po korona obdobju in
krizi: prerojenje, rast, prilagodljivost in premikanje mej ter preprek doseženega.
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pokorona pozitivno
PIŠE:
mag.
Nada
Žagar,
direktorica
Korona čas nas je zaznamoval. Skorajda čez noč smo morali prevzeti drugačne
oblike ravnanj. Nič več se ni zdelo enako kot prej. Čas za razmislek je zamenjala
nuja po prilagoditvi. Zabrisala se je meja med tem, kaj želimo in tistim, kar
potrebujemo.
Doma smo odprli vrata vzporednemu svetu, ki nas je naslavljal drugače, kot smo
bili navajeni. Naše domače računalnike smo povezali z oddaljenimi namizji.
Spoznavanje različnih spletnih aplikacij in platform je bilo usklajeno z iskanjem
najbolj primernih brskalnikov in orodij. Brez dobre podpore tehničnega okolja ni
bilo mogoče povezati ljudi. Naših udeležencev, sodelavcev, različnih deležnikov, v
ožjem in širšem okolju.
Učenje za pridobivanje uporabnih znanj je postalo naš vsakdan. Zavezalo nas je k
iskanju inovativnih idej za vnašanje izboljšav. Merili smo se v izmenjavi izkušenj,
kaj je primerno in kako je prav. V hodu smo se učili, uvajali spremembe, se
preverjali in ocenjevali. Ugotavljali smo, da so določene rešitve različno dobre,
odvisno od tega, kako nanje gledamo in v katero vidno polje se postavimo.
Fizično osamitev je nadomestila virtualna povezanost, ki nam je omogočila
komunikacijo na daljavo. Saj ne, da je doslej ne bi poznali, le da nam je bila tokrat
edina izbira. In možnost doseganja ciljev organizacije. Priložnost, da smo sploh
delali, kar marsikomu ni bilo dano.
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Čas korone je bil veličasten čas preizkušenj in preizpraševanja. Za vse. Dal nam je
veliko odgovorov na vprašanja. Na tista, ki so bila postavljena in tista, ki niso bila
izrečena. Dal nam je izkušnjo, ki je nismo pričakovali, a smo srečni, da smo jo
doživeli. Da razumemo tisto, česar doslej nismo (po)znali.
Ta čas nas je naučil tudi, da nič, kar imamo, ni samoumevno. Okrepil je naše
zavedanje, da lahko premagamo vse ovire, če se le medsebojno podpiramo in
sodelujemo. Opolnomočil nas je, da se pripravimo na podobne razmere v
prihodnosti. Ki se jim po vsej verjetnosti ne moremo izogniti, lahko pa se jih
naučimo obvladovati. Odločeni, da nas vodi vera v dobro. In pozitivno.
Kar naj bi storil čas,
naj stori pamet.
Španski
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ali ste vedeli?
Občina Črnomelj je leta 1959
ustanovila občinsko ljudsko univerzo,
ki jo je tri leta kasneje preimenovala v
delavsko univerzo. Leta 1968 ji je
priključila še dom ljudske prosvete
oziroma kino. Tako se je začel
oblikovati Zavod za izobraževanje in
kulturo Črnomelj.

izzivi casa na dalec
OSAMLJENA, A UPAJOČA POEZIJA
PIŠE:
Tadej Fink,
koordinator in organizator kulturnih programov

V rastoči moči sonca je vstopila. Mogočno, a mladostno nežno. Trobentice so
utihnile, zvončki so se poskrili nazaj v zeleno, kukavice so onemele. Pok asteroida
in drget tal namesto fanfar. Ne bo več takšna kot njene predhodnice. Starejša in
modrejša, v najbolj plodnih letih. 30. Župančičeva frulica bo prvič v svoji
zgodovini manj družabna v smislu srečevanja mladih pesnikov, deklamatorjev in
mentorjev, a bo njen klic bolj družbeno angažiran in zaradi dostopnosti na
medmrežju glasnejši kot kadarkoli prej. Številčnih omejitev prijav na posamezno
šolo tokrat ni, zato lahko sodelujejo vsi mladi pesniki in deklamatorji, ki se želijo
preizkusiti bodisi v pisanju pesmi bodisi v deklamiranju. Zaradi trenutnih razmer
in časa, ki ga imajo mladi, računa na aktivacijo največjega števila mladih
ustvarjalcev doslej.
»Osamitev, solidarnost med ljudmi in upanje« je tema na katero bodo ustvarjali
mladi pesniki. Deklamatorji pa bodo s pesmimi Barbare Gregorič Gorenc, z video
posnetki svojih nastopov, skušali predstaviti občutja te teme. Tričlanski strokovni
komisiji bosta na podlagi prispelih pesmi in video posnetkov izbrali najboljše.
Zaključne prireditve na dan smrti našega velikega poeta tokrat ne bo.
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Namesto tega bo 11. junija 2020 ob 19.00 na portalu Youtube premierno
predvajan film Župančičeve frulice 2020, v katerem se bodo predstavili izbrani
mladi pesniki in deklamatorji, strokovni komisiji pa bosta razglasili najboljše tri –
dobitnika Župančičeve frulice za najboljšega osnovnošolskega in srednješolskega
pesnika ter dobitnika pastirskega roga za najboljšega deklamatorja leta 2020.
Splošno družbeno stanje bo frulica skušala speljati na svoj pesniško-deklamatorski
mlin in tako literarno ustvarjalnost ter možnosti predstavitve mladih pesniških in
deklamatorskih talentov prestaviti na višjo stopničko. Za skupno dobro slovenske
kulture. Oton, čigar ime nosi, je zagotovo ponosen nanjo ... tam nekje.
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KINO BREZ OBISKOVALCEV?
PIŠE:
Marija Miketič,
vodja kino programa

Delovanje Kina Črnomelj sega v trideseta leta prejšnjega stoletja. Prva filmska
predstava v Črnomlju je bila predvidoma 5. oktobra 1930 v takratnem Sokolskem
domu. Najprej so si ljudje v kinu lahko ogledovali neme filme, ki so jim dodajali
živo glasbeno spremljavo z igranjem na klavir. Leto 1936 je bilo na filmskem
področju prelomno, saj so se takrat začeli množično predvajati zvočni filmi.
Kinematograf je bil edina oblika zabave in tudi kulturne obogatitve občanov.
Črnomaljski kinematograf je v belokranjskem prostoru opravil pomembno
kulturno poslanstvo. Tudi v času druge svetovne vojne ni prenehal delovati, še več,
bil je edini delujoči kinematograf na slovenskem ozemlju.
Kino Črnomelj je redno sledil razvoju na kinematografskem področju. Prvotne
prenosne projektorje, ki jih je poganjalo oglje, so večkrat zamenjali s sodobnejšimi
kinoprojektorji, od leta 2015 pa se filmi predvajajo na najsodobnejšem digitalnem
projektorju. Nakup sta omogočila Občina Črnomelj in Slovenski filmski center,
Javna agencija. Kino Črnomelj je vedno sledil novostim na filmskem področju.
Hiter razvoj tehnologije je povzročal vzpone in padce pri obisku, začasno zaprt pa
je bil samo ob prenovi kulturnega doma leta 1954 in 1984.
S pojavom in širjenjem koronavirusa v Sloveniji je Kino Črnomelj 15. marca 2020
zaprl svoja vrata. Začasno zaprtje kinematografa bo imelo dolgotrajne posledice.
Po več letih nenehnega angažiranja z različnimi dogodki in digitalizacijo za
vrnitev gledalcev v kino, kar je posledično iz leta v leto pomenilo večji obisk,
bomo po ponovnem odprtju kina zopet na začetku.
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V času zaprtja ohranjamo v Kinu Črnomelj stik s svojimi obiskovalci prek socialnih
omrežij, kjer jim posredujemo povezave do različnih kratkih filmov, nastalih na
Filmskih taborih Kolpa (dolgoletni ZIK-ov projekt za srednješolce), različne
zanimive zgodovinske zapise o našem kinu, objavljene v različnih medijih. Na
spletni strani ZIK-a urejamo dostop do ustvarjalnih filmskih delavnic, ki jih ponuja
Kolosej.
Kino Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije in Europa Cinemas, kar mu
omogoča prijave na javne razpise za pridobivanje sredstev. To ga zavezuje k
predvajanju večjega števila kakovostnega evropskega filma in filmski vzgoji
mladih.

Letos bomo praznovali 90 let sokolskega kina.
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OSNOVNA ŠOLA NA DALJAVO
PIŠE:
Mojca Frankovič,
vodja osnovne šole za odrasle

Udeleženci programa osnovne šole za odrasle so večinoma Romi. Ne samo zaradi
kulturnih posebnosti ciljne skupine (slabše znanje slovenskega jezika, pomanjkanje
motivacije, delovnih navad, slabo predznanje), ampak tudi pogostih oblik
neprimernega vedenja, je delo v oddelkih za učitelje izziv. Samo velika mera
strpnosti, prilagodljivosti in inovativnosti zagotavlja kakovostno delo in napredek
udeležencev. In ko smo si ravno lahko nekoliko pomirjeni rekli: letos nam gre
dobro, smo bili vrženi pred nov izziv. Vzpostaviti je bilo potrebno učenje na
daljavo. Praktično čez noč. Kar ni bilo težko, saj bi tim strokovnih delavcev v
programu osnovna šola za odrasle lahko opisala takole: strokovnost, dobro
poznavanje ciljne skupine, inovativnost, usklajeno delo. Pri vzpostavitvi učenja na
daljavo pa je bila vsem v največje breme misel, ali se bo kdo od udeležencev sploh
odzval, sodeloval. Po štirinajstih dnevih negotovosti je trud obrodil prve sadove.
Udeleženci so se odzvali v večjem številu od pričakovanega, še sodelujejo, nekateri
celo več in raje kot pri organiziranem pouku v oddelkih. Veter v krila. Največja
nagrada za nas učitelje in organizatorje pa bo zagotovo uspešno zaključeno šolsko
leto in podelitev spričeval, četudi na daljavo.
Pogrešamo delo v oddelkih, udeležence, vsakodnevne izzive z njimi, a v
prihodnjem šolskem letu bo učenje na daljavo zagotovo ostala alternativa za vse
tiste, ki jim tovrsten način izobraževanja bolj ustreza.
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E-SVETOVANJE
PIŠE:
Jasmina Kolbezen,
svetovalka v Svetovalnem središču Pokolpje

V času, ko ostajamo doma, našim udeležencem še vedno zagotavljamo svetovanje.
Res je, da osebni stik v veliki meri olajša naše delo, a smo dokazali, da je svetovanje
na daljavo lahko prav tako uspešno in mogoče. Sedaj se s svetovanci ne srečujemo
več v prostoru Svetovalnega središča Pokolpje ali na dislokacijah (centri za socialno
delo, uradi za delo), temveč se slišimo po telefonu, elektronski pošti, Skypu ali
drugih aplikacijah. Virtualni svet je postal naša vsakdanja resničnost, naša pisarna.
Tudi za svetovalce je nov pristop k svetovanju pravi izziv, saj smo se morali priučiti
uporabe različnih spletnih orodij, zato da smo za udeležence še boljši in še bolj
dostopni.
Svetovalke še vedno svetujemo ali informiramo o različnih možnostih
izobraževanja, načrtovanja učenja in razvoja kariere. Udeležencem osnovne šole za
odrasle smo svetovali o tehnikah e-učenja, organizaciji časa in dnevnega urnika.
Namenili smo jim tudi vsebine iz poklicne orientacije. Udeležence, ki se
usposabljajo za lokalnega turističnega vodnika, smo vključili v postopek
vrednotenja neformalnih znanj in ovrednotili smo njihovo (med)kulturno
kompetenco, ki ima pomembno mesto pri delu v turizmu. Udeležencem
računalniškega tečaja smo poslali spodbudo za e-učenje, jih informirali o možnosti
virtualnega ogleda muzejev, branja e-knjig na Biblosu in jih opozorili na pomen
varnosti na internetu. Pri vsem tem nismo pozabili tujcev, ki se učijo slovenščine
kot tujega jezika, slednjim smo namreč svetovali glede vzorčnih testov in
opravljanja izpita iz slovenščine na osnovni ravni.
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Tedensko smo vsakogar preko socialnih omrežij povabili, da se vključi v proces
svetovanja. Preko objav smo skušali približati različna področja svetovanja in pester
izbor vprašalnikov za samoodkrivanje. Kajti ravno sedaj, v karanteni, je idealen čas,
da ljudje razmislimo o sebi, svojih ciljih in interesih, karieri, znanjih in
kompetencah, ki jih imamo. Pomembno je vedeti, kje smo sedaj in kaj si želimo za
naprej – prav skozi svetovanje se lahko odkrije marsikaj zanimivega.
Želimo si, da bomo po zaključku karantene vsi bogatejši za kakšno spoznanje več o
samem sebi, da bomo ozavestili svoja močna področja in področja, ki potrebujejo
še nekaj znanja, ki jih bomo lahko dograjevali skozi programe vseživljenjskega
učenja in tako strokovno ter osebnostno rasli. E-svetovanje bomo ohranili tudi v
prihodnje, saj želimo svetovalno dejavnost zagotoviti vsem, tudi tistim, ki nas
zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo osebno obiskati.
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BELA KRAJINA POTREBUJE NOVE TURISTIČNE VODNIKE
PIŠE:
mag.
Irena Bohte,
vodja izobraževanja odraslih

Vse je že bilo pripravljeno za začetek izvedbe izobraževalnega programa Turistični
vodnik turističnega območja Bele krajina. Oblikovali smo skupino udeležencev,
opravili razgovore z njimi, se dogovorili z vsemi tremi belokranjskimi občinami za
sofinanciranje izobraževanja ter v sodelovanju s strokovnjaki pripravili urnik. To je
bilo v prvi polovici meseca marca 2020, ko je prišlo do razglasitve epidemije in
sprejetja ukrepov.
Kaj pa sedaj? Pred nami je bil nov izziv, kako naprej. Spraševali smo se, ali naj
premaknemo izvedbo izobraževanja na jesen in začnemo načrtovati vse znova ali
pa se raje odločimo za e-izobraževanje. Tehtali smo argumente za in proti, kaj z eizobraževanjem dobimo in kje so prednosti izobraževanja v učilnici. Turistični
vodnik je oseba, ki mora biti pri svojem delu zelo prilagodljiva, se hitro odzvati in
odločati, iskati nove poti in možnosti. To dejstvo je prevagnilo in odločili smo se
za novo pot izobraževanja. Z udeleženci programa smo se dogovorili, da teoretični
del programa turistični vodnik za področje Bele krajine izpeljemo kot
izobraževanje na daljavo. Praktični del programa, ki vključuje oglede naravnih in
kulturnih znamenitosti Bele krajine, pa bo prišel na vrsto, ko bo država ponovno
odprla vrata izobraževalnih ustanov. Takrat bo še veliko časa za to, da se pri
odkrivanju lepot in posebnosti naše deželice tudi udeleženci programa medsebojno
bolje spoznajo, družijo, izmenjujejo izkušanje in razmišljajo o skupnih turističnih
podvigih. Za Belo krajino in razvoj turizma je zelo pomembno, da usposobimo
nove turistične vodnike, ki bodo domačim in tujim turistom približali naše kraje.
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TEHNIČNI ZAPLETI IN REŠITVE
PIŠE:
Tomaž Čurk,
organizator izobraževanja odraslih

Do nedavnega smo živeli v času, ko so bili računalniki in pametni telefoni nujno
zlo in smo jih krivili za marsikaj - od nesocialnosti mladine do slabega vida. Ob
pojavu pandemije pa se je pokazalo, da morda tehnologija kot taka ni kriva za naše
probleme, ampak je vzroke morda iskati v naši uporabi omenjenih orodij. Ravno
pandemija nas je prisilila, da pričnemo računalnike in pametne telefone uporabljati
na drug način, v nove namene. Učenci, dijaki in študentje so pričeli spoznavati
orodja za delo na daljavo, pričeli še bolj uporabljati računalnik kot sredstvo za
učenje in ne zgolj za igranje igric in preživljanje prostega časa. Tudi zaposleni smo
se naučili uporabljati oddaljeni dostop do službenih računalnikov, spoznavali razne
načine uporabe videokonferenc in se udeleževali spletnih izobraževanj. Marsikateri
dedki in babice so se naučili, kako uporabljati telefon ali prenosni računalnik, da bi
lahko preko video klicev ohranjali stik z družino in vnuki. Verjamem, da je ob
zaprtju trgovin marsikdo tudi prvič naročil kakšen izdelek preko spleta. Morda bi
lahko rekli, da smo kot družba nekoliko zaspali pri pridobivanju računalniških
znanj in pri izkoriščanju računalnika v koristne namene. Morda najdemo še kakšna
druga področja, kjer si do sedaj še nismo pridobili toliko znanja, kot bi si ga lahko.
Vseživljenjsko učenje je oziroma bi moralo biti pomemben del našega življenja, saj
lahko le tako kljubujemo svetu, ki se iz dneva v dan vse bolj spreminja. Morda
bomo ravno v teh trenutkih, ko moramo držati socialno distanco do ljudi, ki nam
veliko pomenijo in jih imamo radi, spoznali, da so računalniki in pametni telefoni
zgolj orodja, ki nam lahko olajšajo življenje. Kljub vsem zmožnostim povezovanja
pa ne morejo nadomestiti pristnega človeškega stika, ki ga doživiš, ko greš s
prijateljem na kavo ali na izlet. In če bomo po pandemiji namesto SMS-a, video
klica, »snepa« raje fizično odšli iz udobja našega kavča in obiskali prijatelje … bo
tudi koronavirus vsaj za nekaj dober.
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ucimo se na daljavo
KAKO UČENJE NA DALJAVO VIDIJO UDELEŽENCI?
Primož Hudorovac, 9. razred: Doma je lepo, a v šoli je lepše. V šoli se več
naučim, ker slišim razlago.
Almir Brezar, 8. razred: Odkar smo doma, sproti delam vaje in naloge, ki nam
jih posredujejo učiteljice. Lažje in lepše bi mi bilo v šoli, ker bi to delali skupaj.
Ðorđe Švarc, 7. razred: Pri delu od doma mi pomagajo žena in otroci. Šolo
pogrešam in bolj všeč mi je učenje v skupini s sošolci.
Leonardo Rosić, 9. razred: Šola na daljavo je zanimiva, ampak ne tako kot v šoli.
Za učenje doma uporabljam spletno učilnico, rešujem interaktivne vaje in se učim
iz svojih zapisov iz šole. S sošolci se kontaktiramo, si pomagamo ... Komaj čakam
da bo Covida-19 konec, da se lahko ponovno srečam s prijatelji in učitelji ...
Marijana Poljaković, 9. razred: V tem korona času se ne počutim najbolje. Bila
bi bolj vesela, če do tega ne bi prišlo. Pogrešam šolo in to, da pouk poteka
normalno.
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KAKO POUČEVANJE NA DALJAVO VIDIJO UČITELJI?
SANDA KOSTELAC, učiteljica naravoslovja
S strani učitelja sem se prvič srečala s poukom na daljavo. Takšen način
dela je zame predstavljal velik izziv, saj nisem vedela, na kakšen način se
lotiti, da bi udeleženci od tega odnesli največ, kar lahko. Z udeleženci
smo kaj hitro vzpostavili stik in vsebine ter delovne liste pričeli nalagati
na spletno učilnico. Tedensko smo znanje preverjali tudi preko kvizov. Odziv
udeležencev je bil velik in nad tem sem bila pozitivno presenečena. Iz tedna v teden
nam je šlo vse boljše in ravno pozitivni odzivi udeležencev so me dodatno motivirali
za čim bolj aktiven pouk na daljavo. Menim, da sem se iz takšne situacije veliko
naučila, saj sem ravno v »korona« času, spoznala, kako pomembno je biti iznajdljiv,
prilagodljiv, samoiniciativen in sočuten učitelj.
ŠPELA VELŠE, učiteljica fizike
Ko smo začeli s poukom na daljavo, se mi je to zdelo kot misija
nemogoče. S sodelavkami smo na hitro naredile načrt, vzpostavile
spletno učilnico ter o tem obvestile udeležence. Mislila sem, da se
udeleženci ne bodo odzvali našemu povabilu, saj bo to za njih pretežko.
Kmalu se je pokazalo, da sem se motila. Vse učiteljice smo bile prav lepo
presenečene nad njihovim delom. S tem smo dobile še več energije in zagona, da
smo pripravljale gradivo za naprej, iskale možnosti, kako naj preverijo svoje znanje
in se čim bolj pripravijo na zaključne izpite. Prav tako smo z njimi redno v
kontaktu, jih vzpodbujamo pri njihovem delu in jim poskušamo razložiti snov tudi
preko telefona.

16

GEA GREGORIČ, učiteljica slovenščine
Pouk slovenščine je za naše udeležence že v normalnih pogojih velik
izziv, a trudim se, da jim ga tudi sedaj poskušam narediti čim bolj
zabavnega in jim rajši kot odlomek v berilu ponudim uprizorjeno
literarno delo. Učenje na daljavo se je kljub začetnemu naporu,
usklajevanju in dvomih pokazalo kot produktivno. Naši udeleženci so ga sprejeli in
pridno rešujejo delovne liste ter brskajo po ostalem gradivu, ki jim ga sproti
nalagamo v spletno učilnico ali pa jim ga pošljemo po navadni pošti. Zagotovo vsi
že močno pogrešamo tisti pristen stik, ki ga občutimo, le ko smo vsi skupaj zbrani v
razredu. Veselim se dneva, ko se bomo vsi skupaj zopet srečali v prostorih ZIK-a.
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ali ste vedeli?
ZIK Črnomelj je v letu 2019 imel
2.475
udeležencev
izobraževanja
odraslih, od tega 2.183 (88 %) takšnih,
ki so imeli izobraževanje oziroma
usposabljanje
brezplačno.
Zavod
namreč večino sredstev pridobi na
podlagi uspešnih prijav na javne
razpise.

sodelavci na daljavo
Moja prva misel ob izbruhu koronavirusa je bila, da kaj bomo pa zdaj delali. Ob
koncu izolacije in družbene karantene bom najprej šel v gostilno na kavo. Na
osebnem področju sem se naučil uživati v prostem času, na poklicnem pa sem se
naučil delati na daljavo. Tomaž Čurk
"Pa kak je korona baš v Metliki!" je bila moja prva misel ob izbruhu virusa. Ob
koncu izolacije in družbene karantene bom najprej obiskala družinske člane in
prijatelje, ki jih nisem videla že tedne in se z možem ter hčerko odpravila na izlet,
verjetno v drugo občino. Na osebnem področju sem ugotovila, da čeprav imam
rada svojo družino in prijatelje, je bilo prav prijetno imeti več tednov svojega miru
z možem in hčerko. Na poklicnem področju pa mi je korona dala ugotovitev, da bi
me delo od doma še kdaj veselilo - ravno zaradi izogiba jutranjemu urejanju in
vožnji v službo. Maja Fortun Novak
Moja prvi občutki ob koronavirusu so bili, da nam je narava dala veliko lekcijo.
Čas je že bil, da se ustavimo. Ob koncu družbene karantene bom najprej močno
objela meni drage ljudi, saj to pogrešam. Na osebnem področju bom od zdaj
naprej cenila drobne stvari. V sklopu službe pa sem se naučila, da se lahko tudi v
oteženih pogojih dobro dela. Kot razpoznavni so se še posebno lahko pokazali
kreativni ljudje. Tinka Weiss
"Pa saj ni možno, da je res?!" sem najprej pomislila ob novici o virusu. Potem pa
občutek strahu, nemoči in negotovosti. Ob koncu izolacije bom najprej šla na izlet
v sosednjo občino, državo na obisk k sorodnikom in prijateljem, kjer bomo uživali
v druženju in ponovni vrnitvi svobode. V tem času sem spoznala, kako pomembno
je znati poskrbeti zase, zato sem se naučila uporabe tehnik energijske medicine za
ohranjanje lastnega zdravja in povečanja življenjske energije. Na strokovnem
področju pa sem se priučila uporabe novih IKT pristopov in spletnih orodij za delo
na daljavo (Zoom, Webex). Jasmina Kolbezen
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Najprej sem pomislila: "To pa je zopet en nateg." Ob koncu omejitve druženja
bom zato najprej za vse prijatelje pripravila zabavo, ker ob rojstnem dnevu nisem
bila deležna njihovih objemov. V tem času sem ugotovila, da je življenje v krogu
družine zelo lepo. Na poklicnem področju pa sem se naučila, da smo ljudje zelo
prilagodljivi in da se veliko da narediti tudi preko elektronskih medijev. Zdenka
Lunar
Moja prva misel ob izbruhu koronavirusa je bila, da je to vse skupaj preveč
pretiravanja. Še vedno je prisoten dvom. Ob koncu družbene karantene bom
najprej obiskala prijateljico v Mozirju. Na osebnem področju sem se v tem času
naučila biti še bolj potrpežljiva, na poklicnem pa, kako deluje delo na daljavo tako s
sodelavci kot z udeleženci (ZOOM, spletna učilnica, kako podati snov brez fizične
prisotnosti). Špela Velše
"Družbena in socialna izolacija," sem najprej pomislila ob novici o koronavirusu.
Ko bo vsega konec, bom najprej obiskala prijatelje in z njimi spila kavo. V tem
času sem se sama pri sebi naučila potrpežljivosti, v službi pa sem ozavestila, kako
pomembno je delo v skupini, kako poteka pouk na daljavo, uporabo različnih
aplikacij za sodelovanje s sodelavci in udeleženci. Sanda Kostelac
Ob vesti o Covidu-19 sem najprej pomislil, da si bom končno lahko vzel malo
predaha pred norijo. Ob koncu izolacije ne bom storil nič posebnega, kar nisem
dela do zdaj, verjetno pa se bom čez čas odpravil na kakšno pico, kavico in pivo na
primerni lokaciji. Na osebnem področju sem se v tem času naučil, da ni nič tako
nujnega, da bi ne moglo še malo počakati. Na poklicnem pa, da če opustiš navlako
in se poglobiš v problem se ti bo kmalu pokazala rešitev. Tadej Fink
Moja prva misel ob koronavirusu pred zaprtjem šol in vrtcev je bila jeza: »Nehajte
že delati paniko!«, ob zaprtju šol in vrtcev pa negotovost: »Pa sej ni res. Kaj sledi?«
... Ob koncu družbene karantene si bom najprej vzela dopust. Na osebnem
področju sem se naučila, da ostajati doma ni tako težka naloga, če si tam s tistimi,
ki jih imaš najraje. Na svojem delovnem mestu pa sem pridobila vedenje, da
nobeno delo ni težko opraviti, če ga delaš v dobri družbi. Mojca Frankovič
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»Jzs Marija!« sem rekla, ko sem prvič slišala za koronavirus, saj sem vedela, da to
pomeni konec vsega tistega kulturnega in družbenega, kar mi daje zagon. Ob
izteku tega obdobja bom naredila ravno vse tisto, česar v tem času nisem smela ali
mogla. Drugače pa sem se v dnevih družbene samoodsotnosti sama pri sebi umirila,
se kreativno prebudila in okrepila osnove: trdnost, iskrenost, zvestost sebi,
sproščenost, pristnost in dobrost. Na poklicnem področju sem po številnih zapletih
ugotovila, da je ZIK kolektiv od vraga, pripravljen na vseživljenjsko učenje, krizno
vodstvo, premagovanje nemogočih ovir in iznajdljivo prilagajanje trenutku časa.
Nastasja Schweiger
Kot jezikoslovka si ne morem kaj, da moje razmišljanje o koronavirusu ne bi teklo
v jezikovni smeri. V tem času smo poleg poimenovanja virusa in usklajevanja,
kako se pravilno zapiše, pridobili kar nekaj novih besednih zvez: protikoronski
ukrepi, antikoronski blues, korona ekonomija, korona paket, vladni protikoronski
paket, v korona svetu, čas korone. Pojavilo se je precej skovank oziroma tvorjenk
iz besede korona: koronabedak, koronajunak, koronapozdrav, koronazakon,
koronaizolacija, koronačas. Je pa značilnost takšnih tvorjenk, da v jezik pridejo
zelo hitro, a ga tudi zelo hitro zapustijo. Upajmo, da bo tudi s pandemijo tako. Ob
koncu izolacije, družbene karantene, izrednih ukrepov se bomo z družino najprej
odpravili čez mejo, najprej občinsko in potem do najbližje plaže na hrvaškem
primorju. Na osebnem področju sem se naučila, da nam je čas korone postavil
ogledalo in nam potrdil, da res drži in bo držalo: vsako slabo je za nekaj dobro.
Ugotovila sem, da se mali optimist v meni ne vda tako zlahka. Na poklicnem
področju pa sem se naučila, da ima tudi delo na domu svoje prednosti, da je učenje
in poučevanje na daljavo izziv. Ampak, prepričala sem se tudi, kako lepo je zjutraj
priti v službo, skupaj s sodelavci spiti prvo kavo in s smehom začeti delovni dan.
Nada Babič Ivaniš
Moja prva misel je bila, da se bo potrebno prilagajati novi/neznani situaciji. Ob
koncu izolacije bom najprej šla normalno v službo. Na osebnem področju sem
spoznala, kako introvertirano življenje živim, pride karantena in se nič ne
spremeni. Na poklicnem področju pa sem se naučila prilagajati službeno delo tudi
drugačnim razmeram in drugačnim pogojem, predvsem zaradi dela od doma, kar
mi je predstavljalo določen izziv. Maja Mihelič
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Moja prva misel ob koronavirusu je bila, da gre za zelo resno virusno bolezen, ki
je prizadela ves svet in bo imela zelo dolgoročne posledice kot nekatere pred tem
(npr. španska gripe, zaradi katere je umrla tudi moja sorodnica). Občutila sem
nelagodje. Ob koncu izolacije bom najprej obiskala svoje najbližje, ki jih sedaj
pogrešam. Na osebnem področju sem se naučila spoštovati predpise, ki nam jih
določa vlada. Vlagati v dobre odnose s svojo družino, veliko stvari lahko počaka,
zdravje je na prvem mestu. Vzeti si čas za ureditev doma. Na poklicnem področju
pa sem ugotovila, da komunikacija lahko poteka tudi po različnih družbenih
omrežjih; nekateri dogodki oziroma projekti se lahko izpeljejo tudi na drug način;
najde se čas za urejanje zadev, za katere v normalnem tempu delovanja ni časa;
lahko greš tudi v miru na dopust (nihče te ne pokliče zaradi filmov in kina).
Marija Miketič
Moja prva misel ob koronavirusu: Sonce nas bo rešilo. Ko se bodo začeli lepi
spomladanski dnevi, se bo virus poslovil. Drugi scenarij ni možen. Ob koncu
izolacije se bom odpeljala v Pobrežje k reki Kolpi ter naredila načrt za preživljanje
dopusta v domačih krajih. Sama pri sebi pa sem se v tem času naučila, kako
povezati družino ob kartanju, peki kruha, vrtnarjenju, pospravljanju, opravljanju
del v okolici hiše ... Na poklicnem področju sem nadgradila svojo IKT
kompetenco in vseživljenjsko učenje preizkušala pri svojem napredku. Kako dober
občutek. Irena Bohte
Moja prva misel ob koronavirusu je bila, da je to nekje drugje. Ob koncu izolacije
bom čutila hvaležnost za tu in zdaj. Sama pri sebi sem spoznala, da je samost fikcija,
na poklicnem področju pa sem okrepila vero v dobrost. Nada Žagar
Pretiravajo, delajo preveliko paniko ter nas strašijo po nepotrebnem so bile moje
prve misli. Ob koncu izolacije bom šla z družino na izlet. Na osebnem področju
sem se naučila, kako biti še bolj iznajdljiva, prilagodljiva ter potrpežljiva. Na
poklicnem področju pa sem spoznala, kako poteka poučevanje na daljavo ter kako
motivirati udeležence, da se bodo zavedali, da je učenje na daljavo resno šolsko
delo. Tadeja Cesar
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Moja prva misel ob koronavirusu je bila, v kolikšnem času in v kolikšni meri bo
virus pri nas. Zaradi znanj in zanimanj, ki jih imam iz področja zdravstva in
mikrobiologije, spremljam pojav koronavirusa zelo podrobno od vsega začetka.
Najprej s pogleda statistike, nato predvsem s stališča biologije virusa s prebiranjem
znanstvenih člankov. Po eni strani je opazovati pojav izbruha virusa, za katerega si
upal, da ga ne boš doživel, neprecenljivo, saj na lastni koži doživljaš to, kar si bral v
zdravstvenih zgodovinskih knjigah. Po drugi strani pa zavedanje, da svet še nekaj
časa ne bo več takšen, kot smo ga poznali, prinaša nekakšno tiho otožnost. Ob
koncu družbene karantene bom najprej šla domov v moj Šentjanž in objela vse
domače. Na osebnem področju sem se naučila, kako pomemben je pristen oseben
stik s človekom, ki ga telefon in video klici ne morejo nadomestiti. V službi pa sem
osvojila fleksibilnost pri uporabi e-tehnologij. Simona Štirn
Najprej sem pomislila: samo, da v družini ne bi vsi naenkrat zboleli in bomo lahko
oskrbovali drug drugega. Na koncu izolacije bom (ob pogoju, da bodo odprte
meje) preživela vikend nekje ob morju. Na osebnem področju sem spoznala, kako
smo lahko ljudje prilagodljiva in ubogljiva bitja, ko je to potrebno. Na poklicnem
področju pa sem se naučila, da je kljub vsemu nekatere stvari mogoče realizirati,
čeprav so se mi nekoč ali pa v začetku zdele nerešljive. Morda pa o njih niti nisem
razmišljala. Vesna Vipavec
Ob koronavirusu se mi zdi, da ljudje samo mislimo, da obvladujemo naravo in
evolucijske procese, da ima znanost takojšnje odgovore na vse izzive. Lahko pa
smo hvaležni, da imamo v zgodbi življenja na Zemlji v kratkem času lastnega
obstoja priložnost živeti v času (prve) pandemije. Ob koncu izolacije bom najprej
obiskala družino na drugi strani meje. Na osebnem področju sem se naučila, da
edino, kar lahko kontroliram, sem jaz in moje notranje vrednotenje dogajanj. Na
poklicnem področju pa sem v tem času spoznala, da to, kar me dejansko žene
naprej, so nova znanja in nenehno učenje. Tajana Špundak Franko
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ustvarjalna karantena
PIŠE:
zikofilka
K(o)ronske impresije

vijolično, najvišja čakra, vdih, izdih
up, brezup, nervoza, strah
ustavljen korak
potop vase, mir, polnjenje prepone
neznano, tesnoba, skok iz kože,
zaskrbljujoča resnoba
nazaj v stare proge, rdeča, boj
odmik misli iz škatle, e-opoj
stik na daljavo, pogled iz balkona
noge na mizi, ležernost, dvojina,
družina
recesija, primanjkljaj, omejitev
čas zase, rahljanje, prilagoditev
čist zrak, vrtiček,
solidarnost, gozdiček,
olajšani Ah
vzajemnosti
razmah
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PIŠE:
žana
Drugi in jaz, jaz in drugi

Pogledati drugam
Opaziti druge
Krepiti drugo
Obrniti se drugim
Razumeti druge
Odpuščati drugim
Narediti druge
A biti drug
Pogledati sebe
Obrniti se k sebi
Zazrti se vase
Iskati sebe
Tolažiti sebe
Izreči se zase
Videti sebe
Na(d)graditi sebe
In biti jaz
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PIŠE:
kultura
Kako smo ostajali doma?

Ko
me je
ob osmih
zjutraj ustavil
trenutek, je ona v
evidence risala mavrične pike.
Tako nam bo vsem lažje, ko jih bomo
prebirali in v samosti premišljevali, kdaj
se spet vidimo. Nato sem predihala topol pred
kulturnim domom in zrak še nikoli ni bil tako svež
in tako moj. Še nikoli ga nisem tako globoko zajemala
in v njegovi sapi tako močno čutila minljivosti pod nogami. Ob
desetih sem brez sramu preklinjala glasovom bližnjega parkirišča,
ki ne ostajajo doma, ampak raje s cigareto v ustih in pošto v drugi
roki kljubujejo življenju drugih, kljubujejo starki z astmo in gospodu v
majhni hišici, ki že petdeset let potrebuje spodbudo za njegovo milo srce.
Ko smo malicali skupaj na razdalji kilometer in pol, je bilo nekaj čez dvanajst.
Pogled mi je med srebanjem juhe uhajal skozi okno do poti, do ceste, do ulice.

Kako lepe znajo biti v praznem vetru vsakdana, kako lepe so, ko ostajajo
samotne, ker morajo ostati same. In šele kako lepe bodo, ko se bo spet nekdo
sprehajal po njih z roko v roki, drugačen, prerojen in v sebi pozdravljen.
Popoldan
sva s sodelavcem gledala
poročila vsak v
svoji vasi
in še nikoli nisva bila
tako daleč,
a še nikoli
tako blizu, ko mi je skozi
gozd tiho dejal,
da zdravost
v sebi čutiš le takrat,
ko je nimaš, ko se je
ne moreš okleniti in ji reči: tukaj si. Ob dveh smo vsak na svojem računalniku,
vi tukaj, mi tam, prebirali načrt dela, ki smo ga pisali na zmečkan listek
nazadnje v službi. Ob
štirih smo gledali televizijo in
ploskali tistim v trgovinah,
pa tistim v belem in modrem, ki
že dvanajst ur brezglavo
tekajo po hodnikih, tolažijo starko
z astmo in majhnega dečka,
ki mamo lahko vidi le skozi brušeno
steklo. Ob petih in šestih
smo razmišljali o sebi in drugih ter se
vmes pogovarjali, kaj vse
bomo, ko se konča. Prerisali bomo
tiste mavrične pike v
pisarne, predihali topole, delali drugačno,
prebirali Zikopise in se učili z
roko v roki. Ob sedmih nas je močno
stisinilo v prsih. Odšel je ravno
tisti gospod s pokvarjenim srcem in
z njim je umrlo tudi tisto nekaj v nas in narodu. Tisto nekaj, kar nikoli več ne bo enako.
Še manj bo isto, ko se bomo spet previdno dotaknili s konicami prstov in si močno
zgrmeli v objem. Še manj bo isto, ko bomo dojeli, da v središču vrtenja nismo več mi,
ampak nekaj drugega, kar bomo morali spuščati medse in se naučiti ostajati doma.
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PIŠE:
žana
Vprašanja, vprašanja

Kdor ne vpraša, noče vedeti.
Portugalski
Kot posamezniki in družba se sprašujemo, kaj nam je prinesel korona čas?
Življenjsko prelomnico, preizkušnjo, preizpraševanje? Več časa za premislek, česa
/novega/ smo se naučili? Kaj od tega bi najraje pozabili, izbrisali, kot da se sploh ne
bi zgodilo? Kaj od tega /dobrega/ bomo vtkali v kulturo našega življenja in
bivanja?
Ali bomo v pokorna času bolje razumeli besedo zdravje, v najširšem pomenu, ne da
bi to bilo retorično vprašanje? Ali smo narobe razumeli, da je ena bolezen postala
bolj pomembna od vseh drugih? Smo res doživeli, da so bogovi v belem odklonili
zdravniško pomoč? Ali smo izvedeli, koga so ogrožali pomoči potrebni starejši in
nemočni ljudje? Kdaj je Hipokratova prisega postala lažna obljuba? Čemu toliko
poudarjati #ostanitedoma, če je ravno v domovih zbolelo in umrlo največ ljudi?
Komu pa so namenjene prazne bolniške postelje? Varnosti doma?
Ali bi lahko kaj naredili tudi drugače? Delali doma ali čakali na delo doma? Si
nadeli ali sneli maske? Zamenjali barvo gumic na maskah ali zamenjali ljudi, ki se
skrivajo za maskami? Kje je svet, kjer bi lahko zaupali ljudem, zaradi njihovih
dejanj? Kod hodijo tisti, ki so včeraj, danes in jutri isti? Kam bomo šli in se učili?
Kolikokrat bomo vedno znova in znova ponovili? Iskreno povedali, da smo se ali
nismo zmotili? In si pomagali? Se podpirali in verjeli?
Se bomo še spomnili novega koronskega pozdrava? Bodite zdravi? In spodbudili
pokoronskega?
Bodite zvedavi!
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ali ste vedeli?
Kulturni dom Črnomelj je v letu 2019
imel 37 prireditev, ki jih je samostojno
organiziral ZIK Črnomelj. Na njih je
nastopalo 703 nastopajočih in 2.624
obiskovalcev. Na 264 filmskih
predstavah je bilo 8.291 gledalcev vseh
starosti.

virusno razvedrilo
NAGRADNA ZIKOKRIŽANKA
Rešite nagradno zikokrižanko, ki je v celoti vezana na dejavnost in delovanje ZIK Črnomelj.
Fotografijo ali geslo rešene križanke pošljite na naslov info@zik-crnomelj.si do 15. maja 2020.
Med pravilnimi prejetimi odgovori bo uredništvo izžrebalo dobitnika praktične nagrade.
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HIJKLM

Vsa gesla so vezana na dejavnost in delovanje ZIK Črnomelj.
VODORAVNO:
5. Univerza za starejše, ki jo izvajamo.
6. Ljudska univerza krajše.
8. ZIK je izdal koledar divje rastočih ...
9. Trenutno število zaposlenih v zavodu.
10. V sprejemni pisarni ljudske univerze te pričaka:
12. Svetovalka za kakovost na ZIK-u.
13. Število enot ZIK Črnomelj.
14. Dolgoletni Zikov projekt: Novoletni ...
16. Sodelavka, po kateri se imenuje dobrodelna prireditev.
17. Kulturni dom je ... ... državnega pomena.
19. Ime direktorice in ime vodje projektov.
20. Svetovalno središče ...
21. Priimek fotografa in snemalca ZIK dogodkov.
22. Dogodek maja, povezan z učenjem.
24. Ustanoviteljica ZIK Črnomelj.

NAVPIČNO:
1..Nov izobraževalni program, ki ga izvaja ZIK.
2. Projekt, ki letos praznuje 30 let.
3. Najstarejši kulturni projekt.
4. Ime vodje Kina Črnomelj.
7. Kratica poletnega kulturnega tabora.
11. Delovno mesto Zdenke Lunar.
15. Nova gledališka dejavnost za mlade.
18. Temeljne in poklicne kompetence krajše.
23. V kulturnem domu je leta 1944 začel delovati ...
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KARANTENSKE ŠALE
VIR: Internet

Romeo v času koronavirusa. "Kdaj se vidiva?" Julija.
Iz Hrvaške poročajo, da imajo v Sloveniji poleg koronavirusa še en problem.
Zaradi predpisanega razmaka med ljudmi, ki mora meriti najmanj dva metra, vsi
prebivalci presegajo površino svoje države in s tem kršijo zakon o prehajanju mej.
Dokler Balkanec ugotovi, da ima koronavirus, že ozdravi.
Prišel koronavirus v Črno Goro. In kaj zdaj? Nič, stoji, miruje, ne širi se, samo leži.
Poročila ob 19.00: Prijeli so dva migranta, kako tihotapita dva domačina iz
metliške občine v črnomaljsko.
Sprašujem se, kje bomo letos preživeli dopust. Bo to Costa de Balkon ali Las
Verandas? Kaj pa Palma de Colpas?
Sem večni optimist, ampak trenutno pa se mi res ravno ne druži s pozitivnimi
ljudmi.
Srečata se Gripa in Korona. Gripa vpraša Korono: Sestra, kako kaj posel? Pri meni
se je celotna proizvodnja zaustavila. Korona ji odgovori: Prijateljica moja, slab ti je
marketing.
Balkanci imajo v okviru problema s koronavirusom pomisleke glede
verodostojnosti Evropske unije. Prvič, da se problem ne more rešiti z odhodom v
Švico ali Nemčijo.
Ko je prišel koronavirus v Slovenijo, je obležalo pol Balkana.
Prešeren v času karantene: Ko brez miru okrog divjam, inšpektor me povpraša:
"Kam?"
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Znanstveno dokazano je, da so si koronavirus izmislile ženske, saj večinoma
umirajo moški, ukinili so nogomet, prepovedali so gostilne in ostajati moraš doma.
Z ženo.
Ljudje, ki se sami v avtu vozijo z maskami in rokavicami, so tisti, zaradi katerih po
navadi na šamponu piše, da se ga ne sme piti.
Prvič v zgodovini lahko mi sami rešimo človeštvo - leže pred televizijo in brez
kakršnegakoli dela.
Predsednik države vsem okuženim sporoča, da jih razume in ve, kako jim je. Tudi
on je v začetku leta imel virus ... na računalniku.
Se počutiš slabo, ker preveč časa gledaš televizijo? Zate imamo rešitev. Ugasni
zvok, prižgi podnapise. Zdaj ti nihče ne mora očitati, da ne bereš. Še preveč bereš.
Zakaj v Sloveniji tako dolgo ni bilo koronavirusa? Ker je bil pacient pol leta v
čakalni vrsti za laboratorij.
Včeraj sem čakal v banki in sta vstopila dva zamaskirana moška. Zavladala je
totalna panika. Ko sta povedala da gre za rop, smo si vsi oddahnili!
Zadnjič sem bil pri zdravniku, dvajset ljudi pred mano. Pa pozdravim
"Buongiorno!" in so vsi takoj zbežali. Bi bil takoj na vrsti, če ne bi zdravnik skočil
skozi zadnje okno.
Zdaj, ko so kozmetični in frizerski saloni zaprti, se bo šele videlo, katera je res lepa!
So rekli, da so rokavice in maska dovolj za v trgovino, pa sem videl, da imajo drugi
tudi hlače in majico. Kako?
Vic leta 2020: Moški s prijatelji stopi v gostilno.
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spremljajte nas:
https://www.zik-crnomelj.eu/

info@zik-crnomelj.si

FB: ZIK Črnomelj

IG: ZIK Črnomelj

YT: ZIK Črnomelj
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