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V soboto 9.12. smo se člani Otroške sekcije izvedli še zadnjo letošnjo planirano aktivnost. V Klubu 300, v Ljubljani 
smo se družili na Miklavževanju. Kot je  večletna praksa, so otroci energijo porabljali  na  bowlingu in družabnih 
igrah, starši pa smo z zanimanjem prisluhnili predavateljici, dr. Darji Potočnik Kodrun univ.dipl.psih., katera nam 
je orisala psihološke vidike KVČB. 
Otroci so na bowlingu zelo uživali, po izteku ure bowlanja so nadaljevali z družabnimi igricam i in igranjem pikada. 
Po rezultatih pikada sodeč  lako rečem, da imajo otroci  velike »strelske« potenciale, saj so zelo točno metali v 
tarčo in s tem  dosegali dobre rezultate. Tudi ostale družabne igre, so otroke razvedrile in sprostile.  
Starši smo bili udeleženi v delavnico oziroma predavanje s pogovorom, o lastnih izkušnjah pri poteku bolezni 
otroka s psihološkega vidika. Skozi predavanje in razgovor smo spoznavali vzroke vedenja otrok s KVČB, 
predstavljano pa nam je bilo nekaj nasvetov, kako prepoznati in pravilno ukrepati, ob negativnih odzivih otroka 
pri dojemanju in zdravljenju bolezni. Zaradi majhnega števila udeleženih, je delavnica potekala interaktivno, kar 
pomeni, da  smo starši ob  dejstvih  psihološke doktrine, lahko povedali svoje izkušnje. Za lepo podano vsebino in 
doživeto predavanje se zahvaljujem gospe  Kodrun. 
Po končanem predavanju za starše in družabno-spoznavnih igrah za otroke, je sledilo obdarovanje z darili. 
Miklavž se je pri darilih zelo potrudil, saj so bila tematsko pripravjena glede na starost otrok in »trenutne 
obdaritvene trende« . Vsebovala so nekaj sladkega, nekaj  družabenga ali  nekaj poučnega (knjiga).  
Staršem je bil sporočen tudi datum tabora Otroške sekcije na Debelem Rtiču in sicer od 25.6 do 2.7.2018  in 
informacija, da v naslednjem mandatnem obdobju, vodenje Otroške sekcije prevzema gospa Darja Urlep-Žužej. 
Na koncu smo se vsi okrepčali z okusnimi picami in osvežilno pijačo. Ob pogovoru smo si izmenjali izkušnje, 
obudili  spomine na prijetna druženja  kot je bil tabor n Debelem Rtiču in si zaželeli vse dobro v  letu 2018. 
V imenu otrok in staršev se vodstvu društva in gospe Petri Leskovšek-Lasetzky zahvaljujem za pomoč in izvedbo 
Miklavževanja in vam želim vse dobro v letu 2018. 


