
 
 

 
Delavnice slovenskega jezika in kulture za otroke v ZDA – Camp Heritage 2007 

Utica v Illinois-u od 21. do 24. junija 2007 
 
Na predlog slovenskega društva »Slovenian Women of America«, je Svetovni slovenski kongres v letu 
2007 pomagal pri organizaciji srečanja »Camp Heritage«, ki je potekalo ob 80 obletnici in občnem zboru 
SWUA (Slovenska ženska zveza). »Camp Heritage« je potekal v državnem parku Starved Rock v kraju 
Utica, Illinois v bližini Chicaga, udeležilo pa se ga je približno 30 otrok v starosti od 6 pa do 12 let. Za 
odrasle je podpredsednik Slovenske konference SSK, g. Franci Feltrin, predstavil možnosti za pridobitev 
slovenskega državljanstva in vrnitev v Slovenijo.   
 
Tridnevni program »Camp heritage« je bil zelo pester, namen pa je bil otrokom ozavestiti njihovo 
slovensko narodnostno pripadnost. Večina teh otrok je že četrte generacije in ne govori slovensko, 
Slovenijo pa poznajo le kot domovino svojih (pra)dedkov in (pra)babic. Z zabavnimi aktivnostmi smo 
jim predstavili Slovenijo, nekatere slovenske običaje in navade, naučili pa so se tudi slovensko pesmico.  
 
Po ogledu dela filma o Sloveniji, smo nadaljevali z delom po skupinah. Vsaka skupina je dobila že 
izrezane sličice različnih naravnih ali kulturnih znamenitosti, ki so jih nato morali povezati s področjem 
na katerem se nahajajo (na primer: Postojnska jama – Postojna) ali s področjem na katerem so najbolj 
poznane (na primer: kurent, karneval – Ptuj). Predstavili smo jim tudi legendo o kurentu, njegovem 
izvoru ter pomenu. Ob zvokih slovenskih narodnih pesmi smo se razživeli ob igrici »Glasbeni stoli«. V 
delavnicah si je vsak izdelal masko kurenta, si pobarval vzorec panjske končnice ter nekaj pirhov z 
naravnimi barvili (uporabili smo čebulo). Del časa, ki smo ga preživeli skupaj, je bil namenjen tudi 
učenju slovenskih narodnih pesmi. Za zaključni nastop smo izbrali pesmi »Mi se imamo radi« in »Kaj 
nam pa morejo«, saj sta zaradi svojega ponavljanja primerni za učenje, kadar je časa malo, besedišče 
otrok pa ne dopušča pretežkih besed. Da bi se otroci zavedli vsaj dela svojih korenin smo jim pripravili 
družinska drevesa v katera so otroci vpisali imena svojih staršev in starih staršev. Na ta način smo 
dosegli dvoje: otroci so se naučili izrazov za bližnje sorodnike, po drugi strani pa so spoznali, da so 
njihovi predniki prišli iz Slovenije. Prav to zavedanje pa je eno zelo pomembnih, saj daje mladim oporo 
s tem, da se zavedajo, da pripadajo kulturi s tradicijo in običaji ter krepi njihovo zanimanje za deželo 
od koder izvirajo njihovi predniki. Mladim smo predstavili slovenski grb in slovensko zastavo, sami pa 
so nato slovenski  grb in zastavo še pobarvali.  
 
Čas nam je v prijetnem vzdušju hitro minil. V Slovenijo smo se vrnili z lepimi spomini in trdnim upanjem, 
da je slovenska zavest med mladimi rojaki v ZDA vsaj malo močnejša. 
 


