Indira Habibija

IZLET V
LJUBLJANO
Moja zgodba je z izleta, ki se ga
zelo rada spomnim, in se je zgodila
lanskega oktobra. To je bil tudi naš
zadnji skupinski izlet. Čeprav je še
vedno trajala epidemija, smo izlet
izvedle, ko so bili ukrepi začasno
sproščeni. Deževalo je cel dan pred
izletom. Vseeno smo pričakovale, da
na dan izleta ne bo dežja. Kljub našim
pričakovanjem je bilo veliko dežja.

Mogoče ta izlet ne bi bil nič zanimivega,
če ne bi bilo dežja. Dež je povzročil, da
se izleta spomnim in ga ne bom nikoli
pozabila. V moji državi, če je dež samo
napovedan, se vse aktivnosti odpovejo.
Če si se v času dežja slučajno znašel
zunaj, potem si prisiljen, da greš čez to.
Drugače imam zelo rada dež, vseeno
pa to nikoli ni bil dovolj velik razlog, da
sem zunaj, ko dežuje. Enostavno to ni
v naših navadah. Sem zelo srečna, da
sem se preselila v mesto, kjer je veliko
dežja – kjer res uživam in se počutim
kot doma.

Ob desetih smo se odpravile na naš
izlet – na feministično turo po Ljubljani.
Ko smo prišle na parkirišče, je dež
padal še močneje, če si to sploh lahko
predstavljate. Potihem smo upale, da bo
organizatorka izlet odpovedala. To se ni
zgodilo, ker sta bili tako organizatorki
kot tudi vodička vse Slovenke in jih dež
res ni motil. Za nas ostale, priseljenke
v Slovenijo, je bilo to veliko čudo –
sprehajat se po dežju. Že na začetku
izleta smo se videle bolane čez nekaj
dni. Na srečo se to ni zgodilo.

IZLET V ŽIRI
Žiri, krasno mesto. Meni je všeč, ker
ima zanimivo zgodovino. Mesto na meji
ali na koncu sveta, zaradi tega mi je še
bolj zanimivo. Ne morem določiti, kaj
mi je najbolj všeč. Karizmo ima Muzej
čevljarstva. Še posebej, ker so na enem
mestu združili veliko zgodovine, zgodb,
čevljev.
Gospod Aleš Kacin iz Delavnice Alojz
Karner je lepo govoril o svojem delu.
Posebej sem navdušena nad čevlji, ki jih

RAZISKOVANJE
SLOVENIJE
Poletne počitnice sem preživela v
Sloveniji. Ker z družino nismo mogli
iti v Makedonijo, smo se odločili, da
raziskujemo Slovenijo. Slovenija je
res lepa dežela z veliko turistične
ponudbe. Tako smo se en dan odpravili
v Kranjsko Goro. Šli smo na izlet k
jezeru Jasna, v bližini Kranjske gore. Z
nami je bila tudi družina moje svakinje.
In vse je bilo v redu, dokler se niso ostali
odločili, da gremo na poletno sankališče.
Odločili so se za panoramski razgled
s sedežnico. Otroci so se razveseli te
odločitve.

Spet je začelo obratovanje sedežnice.
Pa zastoj. Sedim na sedežnici visoko
v zraku, gugam se. Veter piha in res
ničesar ne slišim. Da bi postalo bolj
dramatično, me je sin vprašal: ˝Mami,
kaj bi bilo, če bi padli s sedežnice?˝
Začela se je druga faza adrenalinskega
doživetja. Nisem mogla govoriti, ker
nisem imela sline v ustni votlini. Usta
so bila suha. Vožnja je trajala okrog pol
ure, meni pa se je zdela cela večnost.
Na cilj sem prišla bleda, z belimi usti in
res sem ustrašila svojega moža. On me
dobro pozna in ni mogel verjeti, da sem
to naredila.
Ampak eno je sigurno. Mama lahko
naredi vse za svojega otroka, tudi po
ceni svojega življenja.

Ker nisem ljubiteljica adrenalina, sem
ostala pri tleh. Z mano je ostal starejši
sin, ker ni hotel, da ostanem sama.
Ampak po 10 minutah je spremenil
svoje mnenje in si zaželel, da tudi on
gre na vožnjo. Bala sem se, da bi šel
sam, zato sem šla z njim. Kupila sva
vozovnici, pohitela sva do postaje in v
hipu sva se usedla na sedežnico.

Izlet je potekal lepo. S parkirišča smo
se sprehodile do drugega dela mesta,
kjer smo srečale našo vodičko. Ona
nas je potem peljala nazaj skozi mesto.
Ustavile smo se pri spomenikih znanih
žensk Slovenije. Veliko stvari smo se
naučile in izlet je močno vplival name.

Sanja Peca

Aleksandra Temova

In tedaj se je začelo moje doživetje, ki
ga nikoli ne bom pozabila. Najprej sem
imela občutek, da slišim utrip svojega
srca v glavi pa v žrelu, v rokah. Vsak del
telesa je utripal. Potem se je sedežnica
ustavila. Utrip je bil še močnejši. Težko
sem dihala.

izdeluje. Ene čevlje si bom kupila, samo
da začnem hoditi v službo.
Galerija čipk je posebna. Neverjetno, kaj
vse so ženske naredile. Navdušena sem.
Ko pridejo moj ati in sestra, jih bom
sigurno peljala v Žiri. Za cel dan, od
jutra do večera.

Munela Družanović

KAJ ME OSREČI?
MAJHEN
NAHRBTNIK
Obožujem svoj premajhen nahrbtnik.
Moj razlog je, ker sem imela kot otrok
velike nahrbtnike. Bili so mi čez hrbet in
obremenjeni s knjigami. Vsak dan sem
hodila 5 km do šole. Zato imam zdaj
rada majhne nahrbtnike, ker
me osrečujejo in niso težki.

Sanja Peca

SLOVENŠČINA
Ko sem prišla v Slovenijo, sem začela
s še par ženskami delati na enem vrtu.
Njiva je podeljena na 4 dele in vsaka
od nas čez leto plača za delo kmeta na
vrtu, odvisno ali se njiva orje ali frezira.
Slavica me je poklicala, da mi pove, da
eno od tisti del treba da plačam. Še do
konca se nisem naučila, kdaj se reče,
koliko kaj stane, pa sem jo razumela,
da treba da plačam 75 evrov. Bila sem
res neprijetno presenečena in zdelo se
mi je, da je to preveč. Videla sem se s
Slavico, ko sem ji dala denar, gledala
me je presenečeno. Pa mi je rekla, da
je nisem dobro razumela, da to stane
5 evrov pa 70 centov. Začela sem se
smejati. Ampak od tedaj do zdaj vedno
dobro slišim, ko mi govorijo, koliko kaj
stane.

Malo pred selitev v Slovenijo sta šla
moja otroka k logopedu. Malo sta imela
težave z različnimi glasovi. Vadila sta
in vadila, ko smo prišli do črk ć, đ, dž,
lj in nj, je logopedkinja vprašala otroke,
kam se selijo. Rekla sta, da gresta v
Slovenijo. Na tisto je odgovorila z
veseljem: “Oooooo ma ni problema in
tako ne bosta uporabljala tiste črke v
Sloveniji in tisto vam ni potrebno.” Na
veliko srečo so otroci končali vaje pri
logopedu. In tako sta se kasneje lepo
naučila črk ć, đ, dž, lj in nj.

Iryna Bohinc

PRAZNIKI
Lani sem praznovala Novo leto prvič v
Sloveniji.
Sva pripravila z možem hišo na
praznovanje zimskih praznikov že teden
pred Božičem: postavila jaslice v dnevni,
na okna postavilа božične kompozicije,
okrasila stopnišče z venci, na vrata dala
božični venec in okrasila jelko. To je en
moj najljubši hobi.
Ko se je zunaj stemnilo, se je tast s
kadilnico začel sprehajati po vsej hiši in
kaditi. Ko je šel na naše nadstropje, sva
se z možem z molitvijo pridružila njemu.
Zrak je postal težak, ampak nenavadno
čaroben. Zatem smo prižgali praznične
lučke, jedli praznično hrano in pregledali
darila pod božičnim drevesom.

Drugega januarja sta mož in tast
odločila, da je praznikov konec, ampak
v Ukrajini Božič (rečemo Roždestvo v
Rusiji ali Svjat/Sveti večer v Ukrajini)
praznujemo od večera 6. januarja in do
7. januarja.
Tako sem povedala, da ne bom
pospravila prazničnih okraskov do
konca vseh tudi ukrajinskih praznikov.
Na Svjat večer sem skuhala tradicionalne
ukrajinske jedi: kutju, vareniki, ribo,
klobaso in tako naprej - na mizi mora
biti 12 jedi.
Po večerji je tast ponudil, da ponovno
kadi po hiši, ampak smo se odločili, da je
bilo dosti.
Poleg tega pa je tudi priljubljen praznik
Staro Novo leto - Novo leto, ki ga
praznujemo za staroju kalendoju – 13.
januarja. Ampak mož je rekel, da je to
preveč. Zato sem 13. januarja praznovala
toliko v mislih :).

Ko je prišlo Novo leto, mož in tast nista
mislila veliko praznovati. Ampak v
Ukrajini je Novo leto najboljši praznik v
letu, ki ga praznujemo z najbolj veselimi
zabavami.
Tudi sem kuhala tradicionalno slovensko
praznično večerjo: solato, pečenko,
potico.
Po večerji sva z možem uredila plesni
večer, plesala sva dokler v Ukrajini
že prišlo Novo leto, eno uro pred
slovenskim. In potem sva gledala
televizijo in pila šampanjec z domačim
sladoledom.

“Edina omejitev je tista,
ki ste si jo postavili sami.”
- neznani avtor bosanščina, izvezla Indira Habibija

Aleksandra Temova

KRAJ, KJER SE
POČUTIM DOBRO
Na vprašanju za kraja, kjer se dobro
počutiš, običajno se odgovori, da je to
kraj, kjer si rojen in odraščal. To je res.
Ampak za mene obstaja kraj, kjer se
vedno dobro počutim, kraj, ki mi daje
mir, vrača upanje v boljšo prihodnost
in mi enostavno napolni ˝življenjske
baterije˝. Kraj, kamor se vsakič z
veseljem vračam, Ohrid in Ohridsko
jezero.

Dopoldan obiščemo katero izmed
zanimivosti, popoldan plavamo v
kristalno čistem jezeru in seveda
ribarimo. Dan se vedno začne z jutranjo
kavo ne terasi z razgledom na jezero in
konča z mrzlim pivom, spet na terasi.
Ohridsko jezero in njegova okolica
nas vedno znova navdušita. Lahko se
˝peljemo˝ od antike do sedanjosti in
spet nazaj. Ohridsko jezero daje takšen
mir, da v trenutku pozabiš na stvari, ki
ti ga vzamejo.
Veselim se ponovnega srečanja z
jezerom.

Tudi ko sem si ustvarila svojo družino,
je Ohrid postal kraj za naš redni
počitek. Vedno imamo enak načrt.

KOMPLIMENTI
Nikoli nisem znala prejemati
komplimentov. Ampak bili so
komplimenti, ki so mi dajali veter v
hrbet. Ko še nisem imela otrok, so to bili
pogosto komplimenti v zvezi s službo.
Moje delo je zelo ustvarjalno, saj sem
cvetličarka. Zelo dobro moram vedeti,
kaj kupec želi, kakšen aranžma ali
šopek, in da je to res tisto, kar si je on
želel.
Vedno sem bila vesela, ko sem videla,
da so kupci zadovoljni, ko so prišli spet
in so poslali svoje prijatelje k nam in so
nas priporočili.

Ob Ohridskem jezeru se človek v resnici
počuti mirno in brez napetosti. Ozračje,
polno z blagodejno svežino, in kristalno
čista voda Ohridskega jezera poskrbita
za takšno počutje.
Na Ohrid in Ohridsko jezero me
vežejo lepi spomini še iz otroštva, ko
sem skoraj vsako poletje šla na dopust
z mamo, očetom in sestro. Še lepše
spomine imam iz študentskih časov. S
prijatelji smo obiskovali Ohrid za vikend
ali tam preživeli poletne počitnice.

Sanja Peca

“Če nosite nekaj
neizrečenega, nekaj kar
vas stisne in opeša, to
pokopljite v globoki tišini,
tišina bo to povedala.”
- Aco Shopov makedonščina, izvezla Aleksandra Temova

Ko sem rodila otroke, sem bila vedno
vesela, ko sem slišala, da so moji otroci
pridni in lepo vzgojeni. Ampak zame
najljubši kompliment je, ko mi moji
otroci dajo kompliment. Enkrat sem
naredila kifeljčke, ki so jim bili zelo
všeč. Rekla sta mi, naj odprem svojo
pekarno! Njima so se kifeljčki zdeli
tako dobri, kot iz pekarne. Mislim, da
je kompliment od otrok najbolj iskren.
Zaradi tega so mi njihovi komplimenti
najljubši.

Indira Seferagič

ŠILJKOVAČA
Kraj, kjer se dobro počutim, se imenuje
Šiljkovača. To pa je majhna vas blizu
Velike Kladuše. Šiljkovača je polna
gozdov, hribov in čudovitih travnikov.
Šiljkovača ima majhno šolo, kamor
grejo otroci do četrtega razreda.
Znana je, da ima veliko kostanjev in
gob. Poznana je, da ima velike ribnike.
Tam se dobro počutim, ker sem se
tam rodila in preživela svoje najboljše
otroštvo.

Nina Arnuš, Zavod Tri

SODELOVANJE
VSEH
DELEŽNIKOV
V LOKALNI
SKUPNOSTI
Skupnosti, v katerih živimo, so
prepletene. Povezujemo jih ljudje,
ki tu živimo, zgodbe, ki jih pišemo,
podjetja, ki nam dajejo delo, institucije,
ki podpirajo življenje z različnimi
nalogami. Pa to še ni vse, naštela sem
zgolj izstopajoče niti v tem prepletu.
Vključevanje ljudi v skupnost tako ne
more biti naloga le dveh – ljudi iz ene
skupnosti in ene institucije – ampak
vseh zgoraj naštetih.

Osveščanje o izzivih migracij za boljšo
vključenost priseljenk in njihovih družin
v Škofji Loki in na Loškem

Tako smo v projektu Prepletanja že v
samem začetku prepletli sodelovanje
nevladne organizacije Zavoda Tri,
Osnovne šole Železniki in skupnosti
žensk, ki so se na Loško preselile
v zadnjem času. Ves čas našega
dela vanj vključujemo tudi ostale
šole in vrtce z Loškega. Zakaj je to
pomembno? Ugotovili smo, da preko
šol in njihovih strokovnih sodelavk
najlažje pričnemo komunikacijo z
ženskami, ki so med drugim mame
šoloobveznih ali vrtčevskih otrok. Na
tak način pa učiteljicam in učiteljem

Eva Oblakovič

POMEN
NEFORMALNEGA
UČENJA JEZIKA
V SKUPNOSTI
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Zavodu Tri sem se priključila septembra
2020 kot prostovoljka. Moj namen
je bil zelo skromen; namočiti prste
in potipati, kakšna je voda v svetu
slovenščine kot tujega jezika. Od
kar sem dobila priložnost sodelovati
pri izvajanju neformalnega tečaja
slovenščine za ženske v Škofji Loki, je
preteklo leto dni in izkazalo se je, da je
voda razburkana.
Kako pojasniti pomen tečaja, ki enkrat
na teden združuje skupinico žensk, ki se
je pred mojimi očmi počasi in vztrajno
povezovala, napredovala, se učila in
odpirala? Težko pojasnim, kakšen
pomen ima tak tečaj za udeleženke,
z veseljem bi to vprašanje zastavila
vsaki izmed njih. Lahko pa poskusim
pojasniti, kako velik pomen ima tečaj
zame.

v šolah nudimo podporo pri njihovem
delu. V Prepletanja smo vpletli Občino
Škofja Loka, saj smo z njeno podporo
ustanovili Svet za vključevanje,
kjer se srečujemo predstavnice in
predstavniki različnih institucij,
priseljenske skupnosti, in rešujemo
izzive, si izmenjujemo dobre prakse,
se naučimo novih stvari. Zanima nas
tudi, kako in kje se lahko zaposlijo
ljudje, ki imajo dovoljenje za začasno
bivanje. Vemo, da je delo pomembno
za človekovo dostojanstvo, da se preko
dela lahko samouresničimo in tako
prispevamo k svoji ožji (družinski) in
širši skupnosti. Zato vpletamo Zavod za
zaposlovanje in Upravno enoto Škofja
Loka. Zdravje in socialno stanje ljudi sta
še dve pomembni vrednoti človekovega
bivanja, zato smo povezani tako z
Zdravstvenim domom Škofja Loka kot
tudi s Centrom za socialno delo. Kaj
pa Razvojna agencija Sora? Razvojno
agencijo vidimo kot močno podporo
v venomer razvijajoči se skupnosti,
zato smo ji hvaležni za podporo v tem
prepletenem projektu. Veseli smo tudi,
da vključevanje ni stvar ene generacije,
ampak je vanj vključena študentka
slovenistike Eva Oblakovič.

“Vključevanje je
Prepletanje in ustvarjanje
močnega družbenega tkiva,
kjer nihče ne ostane zadaj.”

“Prvič. Priložnost samostojnega
poučevanja je neprecenljiv izziv za
študentko slovenistike, ki se je s
poučevanjem v praksi srečala prvič.”
Drugič. Predstavo, da bom samo
poučevala slovenščino, je hitro zamenjalo
spoznanje, da je tečaj mnogo več.
Da je poučevanje mnogo več. Vsaka
udeleženka je zgodba zase, uspešnost
poučevanja pa pogojena z vsako
zgodbo. Tretjič. Poučevanje mora
izhajati iz vsakodnevnih potreb, s
katerimi se srečujejo udeleženke.
Tako so bile lahko vsebine, ki sem
jim posvečala največ pozornosti, za
udeleženke najmanj relevantne. To me
je vedno znova učilo skromnosti in
mi dajalo lekcijo, kako pomembno je
izhajati iz realnih potreb udeleženk.

“Četrtič. Spoznanje, da
je uspešno poučevanje
pogojeno s količino
odgovornosti, ki sem jo
pripravljena prevzeti nase.”
In petič. Strokovna podkovanost se
mora nadgrajevati z neprestanim
učenjem, izobraževanjem in
opazovanjem vseh področij družbenega
življenja, saj so udeleženci neformalnih
tečajev vsakodnevno obdani z izzivi, ki
jih kot učiteljica poskušam prepoznati
in jim ponuditi orodja za uspešno
spopadanje z njimi.

Katarina Primožič,
knjižničarka na OŠ Železniki

VLOGA
OSNOVNE ŠOLE
IN ŠOLSKE
KNJIŽNICE
PRI UČENJU
SLOVENŠČINE
Prepletanja! Beseda, ki govori o
druženju, povezovanju, sodelovanju,
pogovoru, pomoči, objemu ... Vse to in
še več, sem izkusila, ko sem se vključila
v projekt s tem imenom – Prepletanja.
Spoznala sem srčne in prisrčne ženske,
s katerimi smo prepletale jezike,
izkušnje in poglede na svet. Slišala
sem korajžna dekleta, ki življenje
jemljejo resno in ukrepajo. Iz različnih
razlogov se podajo v svet. Spremenijo
okolje, spoznavajo nove navade in
kulturo, spletajo nova prijateljstva
in poznanstva, trčijo ob člene raznih
zakonov, iščejo zaposlitev, svoje otroke
vpišejo v vrtec in šolo, učijo se novega
jezika itd. Prav je, da pri tem niso same!
... Njihovi otroci pa pridejo v šolo, ki ni
le prostor izobraževanja in vzgajanja.
Je živahen kraj prepletanja kultur in
jezikov, kjer vsi ‘prebivalci’ – učenci in
zaposleni – navezujemo formalne in
neformalne stike.
Dejan, Ajša, Anan, Esmin, Misha,
Xeneta ... je le nekaj otrok, ki so nekoč
konec avgusta – tik pred začetkom
novega šolskega leta – prvič odprli
vrata šole v Železnikih in vstopili tudi v
šolsko knjižnico, kjer smo se spoznali.
Takrat prihajajo s starši, nekateri tudi
s prevajalci. Jim pri učenju jezika in
šolskem delu lahko poleg učiteljev

pomaga tudi knjižničarka? Seveda!
Nekateri izmed teh učencev se, vsaj
na začetku šolanja, pogosto oglašajo v
knjižnici.

“Naša neformalna
srečevanja omogočajo
sproščene pogovore, ki so
najprej jezikovna mešanica.
Govorimo tudi o knjigah,
ki so jih že prebrali. Na
policah pa iščemo take,
ki bi jih pritegnile, a niso
jezikovno prezahtevne.”
Mlajšim hitro najdemo slikanice z
malo besedila, slikopise, tudi večjezične
knjige obstajajo. Starejšim učencem
pa teže poiščemo njihovi starosti
primerno leposlovje, ki je hkrati
jezikovno primerno. Ponudim se, da
skupaj beremo knjige domačega branja,
mlajšim pripravim individualne ure
učenja besed, povezanih z učno snovjo
ipd. Zabava jih, ko vidijo, da se takrat
sama poskušam učiti njihovega jezika.
Najboljše ‘jezikovni pouk’ pa poteka
med odmori v družbi vrstnikov.
Zavedam se, da tudi šola potrebuje
dejavnost, ki bi vključevala učence iz
različnih kultur in okolij.

”Tudi oni potrebujejo
sproščen pogovor, oporo,
nasvet ... Možnost, kjer
lahko nekaj prispevam tudi
sama, vidim v projektu
družinske pismenosti, ki bi
se lahko sem pa tja navezal
na Prepletanja. Vredno bo
poskusiti. Naj se spletajo
nove in nove iskrene vezi!”

Anka Pintar, Zavod Tri

ANGAŽIRANA
TEKSTILNA
USTVARJALNOST
ZA BOLJ
VKLJUČUJOČO
SKUPNOST
S ‘prepletanji’ smo poimenovale
svoje delo grajenja skupnosti, za
katero želimo, da bi se v njej kljub in
zaradi raznolikosti vsi počutili bolje.
Prepletanje kot ustvarjanje tkanine
iz posameznih niti, kot povezovanje,
tudi kot posredovanje sporočil – z
nitjo ali prejo lahko celo pišemo in
neposredno sporočamo! Prepletanja
so naša metafora za povezovanje in
sodelovanje preko skupnega ustvarjanja
in vzajemnega učenja.

“S svojim delom
dokazujemo, da ima
ustvarjalnost pomembno
družbeno vlogo in moč.”
Tekstilna ustvarjalnost je univerzalna,
z njo se srečamo v vseh kulturah,
zato je ustvarjanje s prejo, pletenje,
kvačkanje ali vezenje lahko tudi
nekakšen univerzalen jezik. Zanima
nas angažirano tekstilno ustvarjanje,
torej ustvarjanje, ki ni meditativno, ki

ni le prostočasna dejavnost, ampak
je aktivno usmerjeno v spreminjanje
družbe na bolje. S Prepletanji smo
raziskovale, kako lahko tako prispevamo
k občutku družbene vključenosti.
Skupne aktivnosti in skupni cilji, ki
presegajo zgolj naša individualna
hotenja, blagodejno učinkujejo tudi na
naše počutje. Ko smo skupaj v akciji, se
počutimo vredne, sposobne, koristne,
čutimo, da lahko in da zares prispevamo
k skupnemu dobremu.
Soustvarjalke Prepletanj so ženske, ki
so se k nam priselile iz različnih držav,
predvsem iz držav bivše Jugoslavije, pa
tudi iz Rusije, Ukrajine in s Filipinov.
Tekom projekta smo se odločile, da za
zaključno ustvarjalno akcijo udeleženke
izberejo njim ljube verze v svojih
maternih jezikih. Naše izrazno sredstvo
je bilo vezenje v dimenzijah grafita.
Iz zavetja domov smo tradicionalne
tehnike vezenja prenesle v ure učenja
slovenščine in konverzacije, končne
izdelke pa v park bivše vojašnice v Škofji
Loki. Na ograjo vrtca Kamnitnik smo
razobesile izvezene grafite, poezijo v
bosanščini, makedonščini in srbščini.
Vzgojiteljice iz vrtca so poskrbele za
prevode v slovenščino, vžgane na lesene
deščice.
Ustvarjalnost je pomembna dimenzija
učenja v neformalnem izobraževanju
odraslih. S skupnim ustvarjanjem
gradimo varen prostor, v katerem je
učenje uspešnejše, s končnimi izdelki
pa pošljemo pomembno sporočilo
medkulturnega sobivanja tudi med ljudi.

