
PROSTOČASNE URICE V DIJAŠKEM DOMU KRANJ 

Dijaški dom poleg svojega osnovnega poslanstva, omogočanja bivanja in učenja dijakom, ki 

se šolajo zunaj kraja bivanja, dijakom ponuja tudi pestro izbiro interesnih dejavnosti in s tem 

kvalitetne izrabe prostega časa. Tako je bilo tudi v letošnjem šolskem letu, ki se počasi bliža 

koncu. 

V dijaškem domu smo letošnje šolsko leto začeli z obveznim Krstom fazanov, na katerem so 

starejši dijaki na simboličen način sprejeli medse dijake prvih letnikov. Ob koncu krsta je 

ravnateljica vsem prisotnim »fazanom« podelila majice in obeske DD Kranj. 

Ko so se dijaki ustalili in privadili na bivanje v Dijaškem domu, smo zbirali ideje, kaj bi radi 

počeli, ter želje povezovali z našimi idejami in zmožnostmi. Navdušeni so bili nad idejami 

ustvarjalnih dejavnosti, filmskih večerov ter športnih dogodkov. 

V začetku šolskega leta smo izvedli Kinološko urico, na kateri so dijaki pobližje spoznali 

pojme kinologije, poslanstvo Kinološke zveze Slovenije, za nameček pa so se pobliže spoznali 

s psičkom pasme Border Collie. Najprej so dijaki izvedeli nekaj splošnih lastnosti te pasme, 

tako karakternih kot fizičnih, nato pa je pes skupaj z lastnico pokazal nekaj trikov. Na koncu  

pa se je prepustil razvajanju in božanju dijakov in dijakinj. Večer je bil dobro obiskan in zelo 

zanimiv.  

 

Slika 1: Kinološka urica (Avtorica Silvija Benedičič) 

Glede na to, da so dijaki zelo raznoliki, polni domišljije in radi pokažejo svojo ustvarjalnost, 

smo to v decembru dodobra izkoristili. Najprej smo za predpraznično vzdušje poskrbeli  s 

peko »miklavževih« piškotov, pri kateri so dijaki zelo pridno sodelovali in se na koncu 

zasluženo sladkali. Sledilo je okraševanje novoletne smrečice, ki je krasila vhod v dijaški dom 

in je bila letos zares bogato okrašena in domu v ponos. Da pa bi se praznično vzdušje videlo 

po celotnem dijaškem domu, smo organizirali delavnico izdelave namiznih aranžmajev, ki so 



krasili dijaški dom, pisarne vzgojiteljev in uprave ter jedilnico. Z ustvarjanjem pa nismo ostali 

le znotraj Dijaškega doma, ampak smo se odločili, da izvedemo delavnico izdelave novoletnih 

voščilnic, ki jih bomo razposlali po drugih domovih in šolah. Pri izdelavi voščilnic, smo 

uporabili posebno tehniko izdelave, ki se imenuje pick-point tehnika in pri kateri na papir 

vezemo vzorce. Dijaki so tehniko hitro usvojili in z veseljem sodelovali pri izdelovanju. 

Izdelovali smo novoletnemu času primerne motive, nekateri dijaki pa so se s svojo domišljijo 

še dodatno izkazali in ustvarili čisto svoje osebne motive. 

 

Slika 2: Novoletne voščilnice (Avtorica Silvija Benedičič) 

V mesecu aprilu so se naši dijaki udeležili Domijade, športno kulturne prireditve, ki jo 

pripravlja skupnost Dijaških domov Slovenije in se je odvijala na Rogli. Dijaki so pridno 

trenirali in vadili pod mentorstvom vzgojiteljev. Na prizorišču je naše barve zastopalo 5 

dijakov, ki so se odrezali odlično. Tako so osvojili 3. mesto v namiznem tenisu dvojic, 3. 

mesto med posamezniki v teku in skupno 2. mesto v teku. Tako je bila letošnja Domijada za 

naš dijaški dom ena najuspešnejših Domijad.  

 

Slika 3: Dosežki iz Domijade 2017 (Avtor Aleš Žlebnik) 



Ob dolgih zimskih večerih pa smo si čas krajšali s filmskimi večeri. Filmi so imeli različne 

tematike, od vzgojne do zgodovinske in seveda tudi zabavne. Dijaki so se večerov radi 

udeleževali in tudi sami predlagali kakšen zanimiv film vreden ogleda. Pred pričetkom filma 

smo spekli pokovko in se prepustili zgodbi filmskih junakov. Ob koncu filma pa smo si vzeli 

čas tudi za komentiranje videnega in izražanje lastnih mnenj o vsebini filma.  

Ker pa poslanstvo vzgojiteljev v dijaškem domu obsega tudi pomoč dijakom pri učenju, smo 

dijakom ponudili možnost udeležbe na delavnici, kjer so s pomočjo vprašalnika odkrili 

najboljši način učenja zanje. Delavnica je bila pri dijakih dobro sprejeta in velika večina 

dijakov se je je rada udeležila. Nekateri so z rezultati dobili potrditev, da je način učenja, ki 

ga uporabljajo za njih ustrezen, nekateri pa so prišli do ugotovitve, da je za njih boljši 

drugačen način učenja od tega, ki ga uporabljajo sedaj.  

Poleg omenjenih dejavnosti pa je v domu potekal tudi turnir v namiznem tenisu, malem 

nogometu, enkrat mesečno smo organizirali večer družabnih iger, in še mnogo drugih 

zanimivih dejavnosti, s katerimi popestrimo in koristno zapolnimo prosti čas dijakom med 

bivanjem v dijaškem domu.  


