20 MINUT
LETO 4, ŠTEVILKA 4

J U L I J — AV G U S T 2 0 1 4
ČASOPIS JE BREZPL AČEN.
Č AS O PI S L AH K O P R EK O PI R AT E.
NAJ G A PREBEREJO T UDI DRUGI LJUDJE.

V TEJ ŠTEVILKI

•

NOV E KNJIGE Z A L AH KO
BR ANJE

•

LUTKE Z A O DR AS LE

•

P RIS PEVKI BR ALCEV

J ANEZ 20-MINUTNIK

STRAN 2

Dragi bralci!
V tej številki smo vam pripravili
novice o lahkem branju.
Za lahko branje
bomo pisali nove knjige.

Napisali smo,
kako si iz nogavice naredite lutko.
Poskusite, ni težko.
Naj vam kdo pri tem pomaga.

Bralci ste poslali svoje prispevke.
Hvala, berite nas še naprej.
Pošljite nam prispevke.
Veseli bomo.

Vaša Risa

20 MINUT

20 MINUT

NOVE KNJIGE ZA LAHKO BRANJE
Pripravljamo nove knjige za lahko branje.
S Teološko fakulteto Ljubljana,
Župnijo Črna in
CUDV Črna na Koroškem
pripravljamo zbirko knjig.
Zbirka o veri pomeni,
da bomo o veri napisali več knjig.
Knjige bodo o veri krščanstvo.
Na temo krščanstva bomo pripravili
knjige, priročnike in zvočne posnetke.

Vera je verovanje v nekaj.
Verujemo takrat, ko verjamemo,
da nekaj obstaja in da je resnično.
Kristjani verjamejo v človeka
z imenom Jezus Kristus.
Vsak človek si lahko izbere
svojo miselnost in vero.
Na Teološki fakulteti se ljudje učijo
O Cerkvi in o življenju v njej.
Postanejo lahko župniki.
Več knjig bomo napisali tudi
s slovensko pisateljico in pesnico.
Ime ji je Aksinja Kermauner.

STRAN 3

STRAN 4

Aksinja je napisala
in izdala že veliko knjig.
Piše za otroke, mladino in odrasle.
Dela s slepimi in slabovidnimi.
Druge ljudi uči,
kako naj delajo z njimi.
V lahko branje bomo prevedli
ljubezenski roman.
Roman je napisala
Veronika Fermevc Ban.
Naslov romana je:
Zakaj si zame prepovedana.
Govori o ljubezni med dvema človekoma.
Nekatere knjige
bomo napisali na novo.
Nekatere knjige
bomo v lahko branje prevedli.
Veliko bomo brali.
O vsem se bomo pogovarjali.
Veliko bomo pisali.
Za tako delo bomo potrebovali veliko časa.
Reče se, da nas čaka trdo delo.

Na koncu bomo imeli
več knjig za lahko branje.
Tega se zelo veselimo.

20 MINUT

20 MINUT

Tatjana Knapp

LUTKE ZA ODRASLE
Otroci imajo radi lutke.
Z njimi se igrajo.
Lutke pa so namenjene tudi odraslim.

Lutke so ljudje poznali že pred davnimi časi.
Nastopale so v obredih.
Obred je dogodek,
ki vedno poteka na enak način.
Obred poznamo na primer pri porokah.
Obred je tudi pri pogrebu.
Lutke nastopajo v lutkovnem gledališču.
Predstave so lahko namenjene otrokom.
Nekatere lutkovne predstave so za odrasle.

V centru v Črni imamo 2 lutkovni skupini.
Sami delamo lutke.
Nastopamo po celi Sloveniji.
Bili smo že tudi v Avstriji.
Naše predstave so bile najprej za otroke.
Zdaj delamo bolj predstave za odrasle.

Lutk je veliko vrst.
Poznamo take na palici.
Nekatere lutke si nataknemo na roko.

STRAN 5

STRAN 6

Lutke, ki imajo vrvice,
se imenujejo marionete.

Ljudje včasih svoje skrbi lažje kot
človeku
zaupamo lutki.
Takrat rečemo,
da so lutke terapija.
Terapija je to,
kar nas zdravi.

KAKO IZ NOGAVICE NAREDIMO
ROČNO LUTKO

Potrebujemo

1 čisto nogavico,

1 veliko iglo,

močno nit,

2 gumba.

Namesto igle in niti lahko vzamemo lepilo.

20 MINUT

20 MINUT

Lahko si pripravimo tudi volno, škarje, flomastre in okraske.

Najprej se malo igramo.
Nogavico si nataknemo na roko.
Naši prsti bodo lutkina usta.
Oglejmo si,
kje bo imela lutka oči.
Lahko si označimo.

Nogavico slečemo.
Za oči prišijemo gumbe.
Če imamo lepilo,
jih lahko prilepimo.

Lutki lahko naredimo frizuro iz volne.
Volno na lutkino glavo
prilepimo ali prišivamo.
Lutki lahko narišemo ustnice.
Lahko jo tudi okrasimo.
Naredimo različne lutke.
Z več lutkami
lahko imamo pravo predstavo.
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STRAN 8

Jožica Maklin
IZLET NA IVARČKO JEZERO
Stanovalci Doma smo imeli izlet.
Tudi jaz sem se ga udeležila.
Ker sem na vozičku,
sem rabila spremstvo.

Pot nas je vodila na Ivarčko jezero.
Jezero leži pod Uršljo goro.
Jezero dolgo časa ni bilo urejeno.
Zdaj je spet zelo lepe zelene barve.
Ob pogledu na jezero
se ti spočije duša in oči.
Na lesenem »ganku« so korita.
V njih so nasajene rože.
Jezeru ima še večji čar in lepoto.

Naš izlet je potekal pod geslom:
CIGARETE PUSTITE DOMA.
Vsi udeleženci smo se držali pravila.
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20 MINUT

Šli smo po poti okoli jezera.
Jezero se skriva sredi gozda.

Ljudje se na jezeru kopajo,
sončijo in zabavajo.
Ni mi žal, da sem šla.
Po dolgem času
sem videla čudovite lepote narave.

Peljali smo se mimo Rimskega vrelca.
Ko sem bila mala deklica,
sem tja hodila po kislo vodo.
Zdaj je vrelec zapuščen.
Hudo mi je pri srcu, ko to vidim.
Vrelec bi lahko prenovili.
Tam bi naredili letovišče.
Upam, da se bo to zgodilo.

Naš izlet se je prekmalu iztekel.
V Dom smo se vsi vrnili dobre volje
in bogatejši za lepote narave, ki smo jo videli.

STRAN 9

STRAN 10

Jožica Maklin, Danica Proje

V DOMU IMAMO VRTIČKE
V Domu Na Fari imamo
veliko prostovoljnih dejavnosti.
Stanovalci radi hodimo na te dejavnosti.
Imamo tudi novo dejavnost—vrtičkanje.

Za Domom so naredili park.
V parku stoji vodomet.
Naredili so dvignjena korita.
V teh koritih smo si stanovalci
naredili vrtove.

Tudi gospa Proje in jaz
sva si v koritu naredili vrtiček.
Z njim imava veliko veselja.

Posadili in posejali sva veliko
zelenjave.
Vsa semena so zelo lepo vzklila.

Zelo sva ponosni na vrtiček,
saj ga stanovalci hodijo opazovat.
Povedo nama, da jim je vrtiček všeč.
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Vrtiček naju spominja
na dom in domači vrt.

Posadili sva solato, korenje, peteršilj,
redkvico, papriko, dve vrsti bučk.
Bučke sva nasadili tako,
da bodo zrasle čez korita.
Korita bodo zato lepo zelena.

Moram povedati,
da nama je uspelo pridelati
veliko zelenjave.
Pridelali sva toliko solate in redkvice,
da smo jo imeli za gospodinjski krožek.
Solate in redkvice je bilo za 10 porcij.
Solata je bila zelo dobra.

Vsak dan hodiva zalivat in opazovat.
Na vrtu se vsak dan kaj dogaja.

Lepo povabljeni na ogled vrta.

STRAN 11

KDO DE L A Č AS OP IS 20 MINUT?
Časopis 20 MINUT smo pripravili ljudje,
ki delamo v Zavodu RISA.
Zelo pomembni sodelavci časopisa so ljudje,
ki jim lahko branje koristi.
Oni znajo najbolje svetovati,
kaj je napisano razumljivo!
Vedo, kaj je dobro zanje, kaj jih zanima.
HV ALA!
Za to številko smo pisali, risali in fotografirali:
Tatjana Knapp, Saša Fužir, Jožica Maklin,

Č AS OPI S 20 MINUT
DEL AMO
G L AV N A I N O DG O VO RN A
UR ED NI C A
S aš a F u ži r

Danica Proje.

P O M AG AJ O N AM

Zavod Zla ta le ta
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Un i v er ze v Lj ub lj an i , s T eo l oš k e
f ak ult et e , z Z d r a vs t ve ne
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s oc ia l no de l o.

J AN E Z A 2 0- M IN UT NI K A
J E N AR I S AL
J an e z G r m

B ARVNE RISBE
PICS for PECS
© Pyram id Educational
Products, Inc.

E-POŠTA
zavodrisa@gmail.com
N AŠ N AS L O V
Zavod RISA
Podgorje 95
2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu

BESEDIL A SO PREG L EDAL I
UPO RABNIKI CENTR A Z A
USPO S ABL J ANJE, DEL O IN
V AR ST VO ČRN A N A
KOROŠKEM
BESEDIL A ST A PRE G L EDAL I
TUDI
Nina Vožič Makuc
Terezija Napečnik
IZ DAL IN Z AL O ŽIL
Zavod RISA

TELEFON
041 252 167
(Saša Fužir)

PRODUKCIJA
Zavod RISA

