
 
 

TABOR ZA SLOVENSKE OTROKE V ZDA 
Chisholm, Minnesota, 7. in 8. junij 2008 

 
Sodelovanje med Ameriško slovensko žensko zvezo (SWUA – Slovenian Women Union of America) in 
Svetovnim slovenskim kongresom se je po lanskem uspešnem taboru za otroke v ZDA nadaljevalo tudi 
letos. Tokrat je »Camp Heritage« potekal v okviru Vseslovanskih dnevov (All Slav Days) 7. in 8. junija 
2008, ki tradicionalno potekajo v Ironworldu (Chisholm, Minnesota). Med vsemi narodnimi skupnostmi 
je bila slovenska edina, ki je v spored vključila tovrsten program za otroke. 
 
Program so skupaj s Sonio Avguštin s Svetovnega slovenskega kongresa izvajali še Jure Sešek, Matjaž 
Merljak in Urša Sešek (vsi sodelavci radia Ognjišče). S strani SWUA pa je pri organizaciji sodelovala Mary 
Lou Voelk. 
 
Dvodnevni 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 
jih naučili prve slovenske besede, jim predstavili Slovenijo, nekatere slovenske običaje in skupaj zapeli 
slovenske narodne pesmi. 
 
Srečanje se je začelo v soboto, 7. junija 2008, v prostorih raziskovalnega centra Ironworld. Ob pol 
devetih zjutraj zbralo 11 udeležencev, starih od 7 do 15 let. Po registraciji je sledila prva aktivnost na 
programu: predstavitev Slovenije. Otroci so si ogledali krajše predstavitvene filme o Sloveniji, njenih 
kulturnih in naravnih znamenitostih. Lepote Slovenije so zelo navdušile navzoče v avditoriju (bilo je 
tudi nekaj drugih udeležencev Vseslovanskih dnevov ter članic SWUA, ki so sodelovale pri organizaciji 
slovenskega dela dogodka). Za večino otrok je bil ogled predstavitvenega filma pravo odkritje biserov 
dežele njihovih prednikov. Delo smo nadaljevali v avli, kjer smo preživeli preostanek dneva. 
 
Sledila je vaja prepoznavanja Slovenije in njenih sosednjih držav na zemljevidu Evrope, nato pa razlaga 
slovenskih državnih simbolov. Udeleženci so nato dobili pobarvanke slovenskega grba in zastave; z 
barvanjem le-teh so si zapomnili barve simbolov.  
 
V tem prvem delu programa smo hkrati začeli z učenjem prvih slovenskih besed in slovenskih pesmi, s 
čimer smo nadaljevali oba dneva. 
 
Osnove slovenskega jezika smo jim približali z različnimi vajami in igrami. Najprej so se naučili osebne 
predstavitve. S podajanjem žoge so povedali kdo so in vprašali za ime: „Jaz sem Olivia. Kako ti je ime?“ 
Tako so se vsi udeleženci predstavili. Igro smo večkrat ponovili.  
 
Naučili so se tudi šteti od 1 do 10. Najprej smo številke ponavljali, nato pa smo na liste napisali številke 
z besedami. Vsak otrok je dobil en list in razvrstiti so se morali v pravilnem vrstnem redu. Na koncu je 
moral vsak na glas povedati številko. Vajo smo tudi večkrat ponovili, da so jo gladko in brez zapletov 
uspeli rešiti v čimkrajšem času.  
 



Pripravili smo tudi vajo za spoznavanje barv. Najprej smo jim na panoju predstavili barve v obliki 
sestavljenke in jih naučili slovenske izraze za barve. Nato so v parih morali rešiti sestavljenko sami. Na 
listu je bila narisana sestavljenka le z imeni barv, udeleženci pa so morali pravilno postaviti barvne 
papirje na ustrezna imena. Ko je bil ta del rešen, je bilo potrebno ponovno pravilno poimenovati barve. 
V ta namen so dobili lističe z imeni barv. 
 
Otroci so pokazali izredno zanimanje za snov in vsebine učinkovito osvajali. Prejeli so posebno brošuro 
s seznamom novih besed, predstavitvijo osnov slovenskega jezika in ostalim gradivom vseh aktivnosti 
tabora. V tej brošuri smo tudi predstavili imena dnevov, mesecev in letnih časov.  
 
Otroci pa niso aktivno sodelovali le pri učenju slovenskega jezika, ampak tudi pri učenju slovenskih 
pesmi. S pomočjo posnetkov in ob spremljavi kitare so spoznavali nekatere najbolj znane ljudske pesmi. 
Na listih so dobili napisana besedila, katera smo najprej vadili brez glasbene spremljave. Nato smo 
animatorji pesmi zapeli in otroci so se postopoma vključevali, nazadnje pa tudi samostojno peli. Tako 
so se naučili pesmi Mi se imamo radi in Abraham 'ma sedem sinov. Pri slednji smo vključili tudi plesne. 
 
Na željo organizatorjev smo otroke naučili odpev pesmi Angelovo češčenje, da bi tako lahko sodelovali 
pri petju pri Polka maši, ki je bila na sporedu drugi dan. Kljub neznanju jezika je ta pesem postala himna 
velikemu številu Slovencev v ZDA in jo zelo cenijo. Zato si posebno prizadevajo, da bi jo posredovali 
mlajšim rodovom.  
 
Poleg slovenskega jezika pa so otroci tudi spoznavali slovensko ljudsko izročilo. V delavnicah smo jim 
predstavili običaje kot so kurentovanje, barvanje panjskih končnic in miklavževanje. Osvajali  pa so tudi 
nove slovenske besede povezane s temi običaji. Otroci so iz različnih materialov izdelali kurentove 
maske, barvali panjske končnice na posebno pripravljenih kartonih ter prisostvovali obisku Sv. 
Miklavža, kot so ga deležni njihovi vrstniki v Sloveniji.  
 
Vse aktivnosti, katere so to dopuščale, je spremljala slovenska glasba. Vsak udeleženec je prejel 
zgoščenko z najbolj znanimi slovenskimi ljudskimi pesmimi, zraven pa tudi različne predstavitvene 
materiale o Sloveniji, poleg že omenjene brošure z vsebinami, ki so se jih učili na taboru. 
 
Velja izpostaviti izredno dojemljivost in pripravljenost otrok za sodelovanje. V teh dveh dneh so slišali 
veliko novih stvari in informacij ter jih z izredno spretnostjo tudi osvojili.  
 
Na koncu tega dvodnevnega programa pa je bil na vrsti tudi nastop za vse obiskovalce Vseslovanskih 
dnevov v Ironworldu. Med drugimi se ga je udeležil tudi generalni konzul dr. Zvone Žigon.  
 
Otroci so obiskovalcem pokazali, česa so se naučili na taboru. Navdušenje nad videnim je bilo izredno. 
Udeleženci tabora so na zaključnem nastopu najprej zapeli pesem Mi se imamo radi. Avditoriju so tudi 
pokazali kako se predstavijo in ponovili igro z žogo. Na isti način so predstavili vajo s številkami in 
barvami. Ob plesu po dvorani so tudi zapeli pesem Abraham 'ma sedem sinov. Na koncu so pa še pred 
ganjeno publiko samostojno zapeli odpev Angelovega češčenja.  
 
 
Zaključek 
 
Vsi, ki smo bili del tega tabora, smo domov odnesli veliko lepih vtisov. Mi, kot organizatorji in izvajalci 
pa smo še posebej zadovoljni, da smo lahko slovenskim potomcem približali del slovenske kulture in  
tako pripomogli k utrjevanju vezi med Slovenijo in njihovimi rojaki po svetu. Otrokom, ki so na tem 
taboru odkrivali domovino svojih prednikov in njene bisere, pa bosta tudi ta dneva še dolgo globoko 
vtisnjena v spominu in verjamemo, da je to začetek bogate poti spoznavanja  svojih korenin.  
 



Če zajamemo v te vrste programov mlajšo generacijo, bomo uspeli pritegniti tudi njihove starše, tako 
pa širili zanimanje in navdušenje generacijam, katerim so vezi z matično domovino oz. domovino 
staršev in starih staršev skozi leta postajale vse bolj šibke. 
 
Tako smo uspešno zaključili že drugi Camp Heritage. Sodelovanje med Svetovnim slovenskim 
kongresom in Ameriško slovensko žensko zvezo se je tudi tokrat izkazalo kot zelo pozitivno. Naša 
prizadevanja za ohranitev takih stikov in vzpostavljanje novih ter še posebno za približanje slovenskega 
izročila mladim rodovom slovenskih potomcev v ZDA se bodo še nadaljevala. Iskreno se zahvaljujemo 
za izkazano pomoč in se tudi za v nadaljnje priporočamo. 
 
 
 
 
 
 


