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Tudi letos smo člani Otroške sekcije  pri aktivnosti v mesecu decembru, združili prijetno s 
koristnim. Miklavževanje smo namreč izvedli v Laškem, točneje v hotelu Zdravilišče Laško. V 
hotelu so nam omogočili uporabo velike dvorane, v kateri smo ob   prihodu bili deležni 
jutranje kavice, čaja in rogljička. Ker je zunaj bilo hladno je to okrepčilo bilo dobrodošlo. 
Po pozdravu  vodje Otroške sekcije, so  se otroci odpravili  v bazene Thermana, skupaj s 
spremljevalkama Klavdijo in Nino. Starši pa smo ostali v dvorani in pričeli  s predvidenim  
srečanjem.  Po uvodnem  pozdravu  strokovne vodje  srečanja dr. Urlepove, smo bili mnenja, 
da se  srečanje nadaljuje v obliki okrogle mize. Skozi sproščen pogovor  vseh udeležencev,  so 
predvidene teme našle prostor  v razmišljanjih, čas pa  kot vedno, je zelo hitro minil. Na 
koncu  smo bili zopet mnenja, da so takšna srečanja koristna, za večjo udeležbo  staršev, pa 
bomo skozi pogovore z ostalimi člani Otroške sekcije poskrbeli vsi. Med  srečanjem , nas je 
pozdravila tudi predsednica društva gospa Mateja Saje. 
Predviden čas kosila, je privabil tudi otroke iz  bazenov in  vsi skupaj smo uživali v 
kulinaričnem razvajanju hotela Zdravilišče Laško.  Ker pa je bil napovedan prihod  Miklavža 
pred njim pa še igrica, smo v nadaljevanju  to  težko pričakovali  prav vsi prisotni. Še prej pa  
je pred nas  stopil harmonikar Nace, ki je zopet dokazal, da je vztrajnost in volja recept za 
uspešno igranje  harmonike. 
In nato se je začelo……verige  parkeljnov so že ropotale na hodniku. Sprva so se prikazali 
otroci iz igrice, vmes pa sta nastopila tudi parkeljna. Igrica je pripovedovala o  fantku , ki se 
mu je sanjalo, da mora biti prijazen, dober. Ko se je prebudil , se je odločil da se bo spremenil 
in le tako dobil darilo  Miklavža. Konec dober , vse dobro…  
……Miklavž je prišel pozdravil in razdelil darila, ja res prava darila in  otroci otroške sekcije so 
bili zelo veseli. Igrico so uprizorili  otroci iz Dražgoš, zato je tudi njim in mentorici,  Miklavž  
razdelil darila. 
Vodja Otroške sekcije pa je imel pripravljeno darilo tudi za Miklavža, ki  ga je bil zelo vesel.  In 
ni še bilo konec presenečenj. Društvo je otrokom za razvedrilo, v hotel pripeljalo še umetnika 
pod imenom Domči Balonči. Izdeloval je figure iz balonov po želji otrok. Starši pa smo  se ob 
tem še naprej pogovarjali, do poznega popoldneva. 
Več o našem druženju je razvidno iz fotografij, zahvaljujem se dr. Urlepovi,  medicinskim 
sestram Eriki, Klavdiji in Nini, ter predavateljicama gospe Branki in  Darji. Zahvaljujem  se tudi 
Danici in Dejanu  Koren za pomoč pri organizaciji srečanja. 

Lep pozdrav do naslednjega druženja. 


