
 
9. poletni tabor za otroke s KVČB 
Petra Leskovšek Lasetzky 
 
V Društvu za KVČB smo v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli rtič letos 
organizirali že 9. otroški tabor. Potekal je od 27. 6. do 3. 7. 2017 v hotelu Arija. Udeležilo se ga je šest otrok in 
mladostnikov, starih od 6 do 14 let.  
 
V nadaljevanju lepo vabljeni na čarobno popotovanje po naših doživetjih. 
 
Torek, 27. 6. 2017 
 
O grozovitem neurju, ki nam je izkazal dobrodošlico, popoldan ni bilo več sledu. Druženje smo tako pričeli na 
kreativen način in ga nadaljevali s čofotanjem in igrami z žogo, Gina in Maša pa sta našo najmlajšo Jernejo učili 
plavati brez rokavčkov. Obiskali smo tudi igrišče iz recikliranih materialov. Naš nogometaš David se je lahko pod 
strokovnim vodstvom prepustil svoji veliki strasti - nogometu, ostali pa smo tačas preizkušali svoje ravnotežje in 
se zabavali ob igranju igre "kdor žoge ne ulovi, stoji na eni nogi". Ob tem ko Klemen žoge ni in ni ulovil (za kar je 
z veliko mero taktike in spretnosti poskrbela Gina) se je smeh razlegal vse naokoli. Dan smo zaključili s 
sprehodom ob morju in v kinu - na prostem, le nekaj metrov stran od morja smo si ogledali čudovit film z 
naslovom Vrvež v moji glavi. Vsekakor vredno ogleda! 
 
Sreda, 28. 6. 2017 
 
Dopoldan je minil ob igrah v bazenu, naša najmlajša, Jerneja in Matej pa sta pogumno zaplavala brez rokavčkov. 
BRAVO! Zelo ponosni smo na vaju! 
Veronika in David sta poskrbela za to, da sem po 18. letih ponovno igrala Remi, igri "med dvema ognjema" in 
"muhe" pa sta nas skupaj z avto kartami in Enko kratkočasile v popoldanskem času. Klemen se je skozi ves dan 
preizkušal v snemanju naših dogodivščin, David pa se je tudi danes rekreiral na ograjeni travnati površini, pod 
vodstvom trenerja.  
Zmagovalka z najvišjo goro iz mivke je postala Jerneja, Maša in Gina pa sta naredili daleč najlepši stoji v vodi. 
 
Četrtek, 29. 6. 2017 
 
Danes je napočil dan za prvi obljubljen izlet - odpeljali smo se v Piran in si ogledali Muzej školjk in polžev 
(Čarobni svet školjk) in Muzej podvodnih dejavnosti. 
Gospod Jani in gospa Doris HVALA vama za tako zanimivo predstavitev in lep sprejem. Imeli smo se zelo lepo in 
se naučili veliko novega - od danes naprej med drugim poznamo razliko med polži in školjkami in se čudimo 
podatku o teži skafandra pred mnogimi leti. 
Na nagradno vprašanje, ki smo ga prejeli v Muzeju podvodnih dejavnosti (Zakaj se moški v podmornici niso 
brili?) je pravilno odgovorila Gina in za nagrado prejela lep spomin. 
Današnji dan pa si bomo zapomnili tudi po odličnem kosilu in sprehodu ob morju od Pirana do Portoroža. 
 
Petek, 30. 6. 2017 
 
Danes smo se sprehodili do Ankarana kjer smo se med drugim rekreirali tudi ob bowlingu. Imeli smo se tako 
lepo, da smo pozabili na čas in zamudili avtobus. Dogodivščinam pa še kar ni bilo konca - pred spanjem smo 
odigrali še nekaj krogov igre s frnikolami nad katerimi so bili otroci izjemno navdušeni. 
 
Sobota, 1. 7. 2017 
 



Včeraj nam je bilo v Ankaranu tako zelo všeč, da smo ga obiskali tudi danes. Tokrat smo bili pravi pustolovci - 
obiskali smo Pokopališče školjk (izlet je primeren za vso družino in ga zelo priporočam). 

Del obale, kjer lahko najdemo ogromno različnih školjk in polžkov, se nahaja med Ankaranom in Luko Koper. 
Lokacija, ki je za otroke izjemno zanimiva, je dokaj skrita. Strokovnjaki so tam našli več kot 230 vrst mehkužcev. 

Kako ga najti? Z avtoceste zavijte proti Ankaranu in se vozite do levega odcepa za zaliv Sv. Katarina. Pot 
nadaljujete po stranski cesti do majhne marine in nogometnega igrišča, kjer lahko parkirate. Shojena stezica vas 
nato vodi ob vzhodnem robu marine do sipine. Res krasen kraj, vreden ogleda!  
 
Ker so bili otroci včeraj nad bowlanjem tako zelo navdušeni pa smo se v podiranju kegljev preizkusili tudi 
danes, dan pa zaključili z igro s frnikolami in z igro Ime, priimek, mesto ...  
 
Nedelja, 2. 7. 2017 
 
Na predzadnji dan tabora smo lahko zaplavali tudi v morju in v zunanjem bazenu pa tudi "kepali" smo se ... 
Zaradi vetra, ki je zapihal po kosilu in razburkanega morja, nam vožnja z ladjico tudi danes ni bila namenjena. 
Kljub temu smo se imeli lepo - obiskali smo Koper zvečer pa smo se zabavali ob igri z vodnimi baloni in zaplesali 
v poletnih ritmih. 
 
Ponedeljek, 3. 7. 2017 
 
Kako bliskovito je minilo to čudovito druženje. Imeli smo se krasno in že se veselimo prihodnjega leta ko se 
ponovno snidemo. 
 
V slovo smo tik ob morju na ritme pesmi Village people: YMCA odplesali še KVČB ples in iz kretenj rok napisali 
kratico KVČB, na poti do Maribora pa smo z otroci, ki so se peljali z organiziranim prevozom, »nalagali svojo 
kočijo« in s seboj vzeli ventilator, vodo, banano, otorinolaringologa ... -  super igrica, ki vas bo zabavala in vam 
krajšala čas med vožnjo.  
 
Kljub izjemno muhastemu vremenu smo neizmerno uživali, se veliko gibali tako v notranjih prostorih kot 
odzunaj, se naučili veliko novega in stkali trdna prijateljstva. 
 
 
V nadaljevanju sledi še nekaj utrinkov spremljevalke Veronike: 
 
Ko sem sprejela vabilo na 9. tabor za otroke s KVČB sem bila mešanih občutkov. Poleg začetnega vznemirjenja 

sem čutila tudi strah – kaj če me otroci ne sprejmejo v svojo sredo, če bo šlo kaj narobe, če se bo komu 

zdravstveno stanje poslabšalo … Ko pa sem prispela v hotel kjer smo bili nastanjeni, sem že takoj po prvem 

stisku roke in nasmejanemu obrazu Petre vedela, da bo tabor uspešen. In nisem se motila. Z otroki smo se 

namestili v sobe in odšli na kosilo. V začetku smo bili vsi še malo zadržani, potem pa se je ozračje sprostilo. Po 

krajšem počitku smo odšli plavat v notranji bazen, saj nam vreme ni bilo ravno naklonjeno. Tudi v nadalje smo 

se kopali večinoma v bazenu. V četrtek smo se z avtobusom odpravili v Piran na ogled Muzeja školjk in polžev 

Piran. Vodič nam je predstavil razlike med polži in školjkami ter nam zaupal kar nekaj izjemno zanimivih 

podatkov o morskem ekosistemu. Sledil je še ogled Muzeja podvodnih dejavnosti, kjer smo spoznali zgodovino 

potapljanja, preizkusili težo prvih potapljaških oblek ter se na koncu preizkusili v nagradnem kvizu. Sledilo je 

kosilo v bližnji restavraciji ter sprehod do Portoroža in odhod nazaj v hotel. Naslednji dan smo se odpravili v 

Ankaran na bowlanje. Ker je bila otrokom ta aktivnost zelo všeč in ker je bilo vreme res slabo, smo prvotno 1 

uro podaljšali in razvilo se je pravo malo tekmovanje. V soboto smo si ogledali pokopališče školjk v Ankaranu 

ter ponovili tekmovanje v bowlanju, najmlajši pa so svojo energijo sproščali še na napihljivih igralih in 

trampolinu. V nedeljo smo želeli na vožnjo z ladjico, vendar je premočan veter odpihnil naše načrte, zato smo 

se odpravili na ogled mesta Koper. 

Poleg vseh ogledov, ki smo jih imeli, sva se s Petro trudili, da se otroci čim manj dolgočasijo oziroma da ne 

razmišljajo o svoji bolezni, temveč da se sprostijo in odpočijejo od pravkar zaključene šole. Zato smo vsak dan 

plavali v bazenu, kartali, se žogali, igrali s frnikolami, obmetavali smo se z vodnimi balončki, udeleževali smo se 

organiziranih aktivnosti v sklopu letovišča, zadnji dan pa sestavili KVČB ples.  



Otroci so poudarili, da je bilo na taboru vse dobro. Edino, kar so pogrešali, je bila pica, več prigrizkov med 

obroki (predvsem tistih sladkih) ter več vodnih balončkov. Obljubili sva jim, da bomo njihove želje izpolnili 

naslednje leto.  

 
 
 
 


