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S KVALITETNIM DELOM IN
MEDSEBOJNIM SPOŠTOVANJEM
OMOGOČAMO MLADOSTNIKOM
VSESTRANSKI RAZVOJ.

UVODNIK

Zakaj stanujem v dijaškem domu Lizike Jančar Maribor?

Moje ime je Nastja in to šolsko leto zakljucujem tretji letnik na Srednji šoli za oblikovanje
Maribor, smer medijski tehnik. Zaradi razdalje, ki me loci od doma do šole, sem se
odločila za vpis v dijaški dom. Prva stvar, ki me je pritegnila v Liziki, je bila bližina šole
(šola se nahaja le 500 metrov stran!). Sprva sem mislila, da bo grozno. Nisem najbolj
komunikativni tip človeka, še posebej ko pride do spoznavanja novih ljudi. Ampak
svojega strahu sem se hitro znebila, saj je bivanje tu kot bivanje v (zelo) razširjeni
družini. Takoj spoznaš ljudi, ki prihajajo z drugega konca naše majhne domovine
in z njimi navežeš stike, ki lahko trajajo do konca življenja. Že res, da se cez deset
let ne bomo mogli vec družiti vsaki dan, hoditi na čaje in kulturne prireditve v retro
sobo, skupaj telovaditi v urejenem fitnesu, igrati namiznega tenisa, ustvarjati skupin
v MusicBoxu, hoditi na raznorazne plese in prireditve v jedilnici, hoditi na odlicna
kosila nekaj nadstropij pod svojimi sobami in še marsikaj drugega, kar nam ponuja
Lizika. Bivanje v dijaškem domu je odlicno, vzdušje je vedno drugacno, dobre volje
pa ne manjka. Za red in disciplino ter nasmeške na obrazih poskrbijo tudi vzgojitelji in
vzgojitljice, ki cez cas postanejo kot druge mame (no, malo manj strogi bi lahko bili ...).
PRIDITE V LIZIKO, SPLAČA SE!
Avtorica uvoda: Nastja Ivančič

www.ddlizika.si

September

3. September
Dijaki vedo, kaj je Ezl’ek,
saj smo se prvi teden, pod
vodstvom
vzgojiteljev,
sprehodili po Mariboru
in si ogledali njegove
znamenitosti.

17. September

18. September

V avli DD smo si ogledali Ogledali smo si razstavo
fotografsko razstavo črno- Zdravka
Luketiča
v
belih
fotografij
Bojana Razstavišču Rudolf.
Hajduja.

20. September
V avli Dijaškega doma Lizike Jančar smo postavili
fotografsko razstavo s pomenljivim naslovom
Maribor ponoči – Maribor by night.
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September

18. September
Skupina dijakinj se je
udeležila vadbe joge, ki
je potekala v domskem
fitnesu v 7. nadstropju pod
vodstvom Maje - Kundalini
Tribe.

21. September

28. September

V SNG Maribor smo si Obiskali smo dijake IC
ogledali
predpremiero Piramida in si ogledali
predstave Somrak bogov.
prireditev Vesela jesen.

26. September
Obeležili smo 20 let
LIJALENT-a, mednarodne
likovne kolonije, v našem
dijaškme domu.
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oktober

3. oktober
Za dijake prvih letnikov smo
pripravili
dan novincev, ki je
bil tokrat pravljično obarvan, s
tematiko Alica v zemlji čudežev.

8. oktober

10. oktober

11. oktober

V SNG Maribor smo si
ogledali dramsko predstavo
Skrivnostni primer.

Organizirali smo kostanjev
piknik, katerega se je
udeležilo veliko dijakov.

Obiskali smo Zavetišče za
živali, kjer nam je oskrbnik
predstavil njegovo
delovanje in “predstavil”
njihove varovance. :)
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oktober

15. oktober

16. oktober

17. oktober

24. oktober

V okviru projekta V objemu
kulture smo za dijake pripravili
tradicionalno domačo večerjo.

Mariborski policisti so izvedli
predavanje o samozaščitnem
vedenju dijakov.

Družili smo se ob zvokih
kitare. V Retro sobi je na
kitari nastopal naš študent
Zinedin Račić.

V mladinski sobi smo si
ogledali slovenski film z
naslovom Strah. Z nami je
bil tudi njegov režiser, s
katerim smo debatirali o
temi filma.
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november

5. november
Obeležili smo svetovni
dan sladkorne bolezni in
organizirali okroglo mizo na
temo DIABETES. Predaval je
gost Darko Bedjanič.

6. november
V okviru prostovoljstva so se
dijakinje spoznale s starostniki,
ki bivajo v Domu Danice
Vogrinec Maribor.

12. november

15. november

Dijaki, ki sodelujejo v projektu
Tutorstvo, so si v Mariboxu
ogledali film Hrestač in štiri
kraljestva.

Pod vodstvom in na pobudo
vzgojiteljic so se dijaki odpravili
na jesenski sprehod ob Dravi.
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november

19. november

22. november

V knjižnici smo s projektom Lik
Lizike Jančar, dijakom spregovorili
o pomenu preteklosti in o
pogumni mladenki Liziki Jančar,
po kateri nosi naš dom ime.

Ogledali smo si predstavo Korak
za korakom, ki je obravnavala
temo odraščanja in zdrave
samopodobe, v izvedbi društva
Za boljši svet.

27. november
Dijaki in dijakinje so sprostili
svojo domišljijo in pokazali
svojo ustvarlnost na božični
ustvarjalnici v 2. nadstropju.
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december

4. december

5. december

10. december

10. december

10. december

12. december

Dijakinje Vesna Detečnik,
Sabina Kuster in Sara
Petelinšek so zastopale
DDLJ na 3. mednarodni
likovni koloniji v Celju.

V decembru smo na
dobrodelnem
bazarju
zbirali plišaste igrače
za otroke v Varni hiši v
Mariboru.

Člani likovnega krožka
Pacek so z mentorico
odšli na odprtje letne
razstave fotografij članov
Foto kluba Maribor v
Židovskem stolpu.

Dijaki in zaposleni so se
udeležili tečaja praznične
peke peciva pod vodstvom
naše slaščičarke Tatjane.

V domu starostnikov
Danice Vogrinec Maribor
je potekalo usposabljanje
za dijake prostovoljce.

V okviru tutorstva smo
se odpravili na drsanje v
Ledno dvorano Maribor.
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Novoletna večerja

20. december
Mize so se šibile od dobrot,
ki so jih z veliko ljubeznijo
pripravili naši kuharji, za kar se
jim iz srca zahvaljujemo. To je
bila novoletna večerja, kot je
še ni bilo! :)
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januar

17. JANUAR

8. JANUAR

17. JANUAR

23. JANUAR

Brezplačen ogled
gledališke predstave
SOMRAK BOGOV
v SNG Maribor za
naše dijake.

Obiskali smo
brezdomce v
zavetišču Maribor
in jih obdarili z
majhnimi darili,
se pogovarjali in
poslušali glasbo.

Udeližili smo
se
tržnice znanj na
OŠ
Miklavž
pri
Ormožu. Učencem
smo predstavili naš
dijaški dom in srečali
našo bivšo dijakinjo,
ki sedaj tudi sama
poučuje na tej šoli.

V sredo smo z
odlično
torto
zaključili 12. leto
delovanja projekta
Tutorstvo v DD.
Letos je v projektu
sodelovalo
116
dijakov.
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februar

5. februar

14. februar

ODLIKE GLEDALIŠKE OLIKE
Dijaki so se v domski knjižnici
poučili o pravilih lepega
vedenja v gledališču in ob
različnih priložnostih.

PROJEKT LEP POZDRAV IZ
LIZIKE - Druženje v Retro
sobi nas je popeljalo v čase,
ko smo še pisali razglednice
z dopustov, popotovanj,
planinskih izletov.. Projekt
je bil predstavljen v medijih.
-->
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marec

1. marec

13. marec

11. marec

Naš gost je bil pevec in
skladatelj Nino Ošlak, ki je
na akustičnem koncertu
predstavil lastne in druge
skladbe.

Zbrali smo se v Kotičku
za sprostitev na odprtju
razstave
likovnih
del
Zdravka Luketiča. Kulturni
program so pripravile
dijakinje: Mirjam, Tea, Nina
in Neli.

V domu smo zaključili akcijo
zbiranja starih aparatov
in iz njih v avli izdelali
instalacijo z naslovom:
E–CIKLIRAJ; »KAJ NAM
PRIPOVEDUJE OBRAZ IZ
MOBILNIH TELEFONOV,
KALKULATORJEV, MIŠK,
TIPKOVNIC?«

20. marec
Članice lutkovnega krožka
so si ogledale predstavo
Šivilja in škarjice. Z ogledom
predstave smo obeležili tudi
svetovni dan lutkarstva (21.
marec).
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april

domijada 2019
9. in 10. april
Naša dijakinja Petra Knez je zmagala
na natečaju za logotip Domijade.

Fotografija, Nastje Ivančič, z naslovom
INTERFACING, je na fotografskem
natečaju zasedla 3. mesto!

Yasedli smo: 1. mesto v streljanju z
zračno puško ekipno: Gaja Kučan, Lea
Dimitrovski in Katja Zver. 2. mesto
streljanje z zračno puško posamezno
pa Katja Zver.

Na Domijadi sta nas z glasbeno točko
zastopala tudi Metka Lesjak in Teo Wajs.
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april

3. april

11. april

17. april

26. april

v knjižnici smo na sladki
ustvarjalnici ustvarjali iz teccino
mase (sladkorne mase), s katero
lahko okrasimo torte in druge
sladke dobrote.

Da se z malo truda in vztrajnosti
da narediti veliko, so dokazale
naše dijakinje, ki so pomagale
pri preobrazbi stolov v učilnici
četrtega nadstropja.

V okviru projekta Šola ambasadorka
Evropskega parlamenta so se dijaki in
mentorica odločili, da bodo osveščali
dijake in zaposlene o prihajajočih
evropskih volitvah...

Združili smo ekologijo, ustvarjalnost
in pomen 1. maja. Z uporabo
trajnostnih vrečk želimo opozarjati,
da ni samo 22. april pomemben dan
zemlje. S svojimi navadami lahko
vsakodnevno prispevamo k skrbi za
okolje. Zanimivost naših vrečk je tudi
simbolično sporočilo praznika dela, ki
ga predstavlja rdeč nagelj.
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maj

13. maj

15. maj

22. maj

Poslovili smo se od naših
dijakov zaključnih letnikov
v slogu, kot se za Liziko
spodobi! Ob tej priložnosti
smo maturante nagovorili
z vzpodbudnimi besedami
za prihodnost ter podelili
nagrade in priznanja.

V DD Lizike Jančar Maribor
smo obeležili mednarodni
dan družin. Udeležili smo se
prireditve na SEŠG Maribor,
kjer so dijaki predstavili
značilnosti družine.

V sredo smo v Malem
razstavišču avla odprli
razstavo fotografij naše
bivše vzgojiteljice Brede
Prešern.

več na | www.ddlizika.si

junij

4. junij

6. junij

12. junij

V jedilnici DD smo zaplesali
zaključni ples in se tako
simbolično poslovili od
tega šolskega leta. Nekateri
so se prišli le za nekaj minut
sprostit od napornega
učenja, medtem ko se se
drugi zaljubljeno vrteli v
valčku Poskočnih.

Združili smo prijetno s
koristnim in se naučili, kako
pripraviti hiter in enostaven
obrok. Lotili smo se priprave
predjedi (bruskete s svežim
paradižnikom,
mocarelo
in baziliko), pic s tremi
različnimi nadevi in testenin:
špagete s tunino omako ter
metuljčke z mletim mesom...

Dijakinje DD Lizike Jančar
Maribor: Neja, Alja in Karmen
izvedle premiero lutkovne
predstave Sneguljčica in
sedem palčkov.

13. junij

23. junij

Izkoristili smo čudovit sončen
dan in si ga popestrili s turnitjem
v badmintonu.

V DD smo kot vsako leto gostili
folkloriste, ki so nastopali na
letošnjem Festivalu LENT.

24. junij
Juhuhu, počitnice so tu! V šolah so učitelji podelili spričevala in s tem
so naši dijaki zaključili s poukom za letošnje šolsko leto. Sedaj odhajajo
na zaslužene doooooooolge poletne počitnice, ki jih bodo zagotovo
izkoristili za počitek, druženje, lenarjenje, branje dobrih knjig ali gledanje
filmov… možnosti je neskončno.
2. septembra se dijaki vračajo v šolske klopi, v dijaški dom pa že 1.
septembra 2019.
Želimo vam SUPER LEPE POČITNICE!
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