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PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV
ŠOLSKO LETO 2015/2016

ŠTUDIJSKI KROŽKI IN DELAVNICE
NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI
Mentorica: mag. Barbara Pečnik
Velikolaške kraje spoznavamo preko osebnih zgodb in doživljajev. Na podlagi
spominov izoblikujemo svoje poti po krajih in vaseh. Veliko se potepamo,
obiščemo kakšen muzej ali prireditev.

AMATERSKA FOTOGRAFIJA
Mentor: Niko Samsa
Vsebina: osnove fotografije, računalniške obdelave in osnove snemalne tehnike
s fotoaparatom
Termin in lokacija: sreda, 18.00–19.30, klubska soba v Levstikovem domu v
Velikih Laščah in terensko delo
Pričetek: 9. marec 2016
ČEBELARSKI KROŽEK
Mentor: Brane Borštnik
Vsebina: Čebelarstvo ter spoznanja o zdravilnih in krepilnih učinkih iz zakladnice
čebeljega panja.
Termin in lokacija: vsak prvi petek v mesecu, 17.00–18.30, klubska soba v
Levstikovem domu, Velike Lašče
Pričetek: 4. marec 2016

Termin in lokacija: ponedeljek, 16.00–17.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici
LITERARNA SKUPINA KUD Primož Trubar Velike Lašče
Pričetek: 7. marec 2016
Mentorica: mag. Ana Porenta
FILOZOFIJA NA SLOVENSKEM
Mentor: mag. Klemen Fele
O filozofiji na Slovenskem bomo razpravljali ob vodilni niti pojmovne zgodovine.
V drugem semestru se bomo lotili prehoda iz moderne v postmoderno dobo,
kot jo določa sodobni razcep med analognim in digitalnim svetom. Do besede
želimo prignati teme, kot so znanost, politika, ljubezen, življenje, človek,
nihilizem in vrednote.
Termin in lokacija: torek, 16.30–18.00 na Trubarjevi domačiji na Rašici
Pričetek: 1. marec 2016

Člani literarne skupine se ukvarjajo z ustvarjanjem raznolikih besedil, od
najkrajših (definicij, rekov, aforizmov, misli) do malo daljših zapisov (anekdot,
razmišljanj, zgodb) in pesmi. Srečanja potekajo tako, da ob branju razmišljamo o
pisanju, se posvečamo jezikovnim igram in vajam za spodbujanje ustvarjalnosti.
Člani literarne skupine s svojimi prispevki sodelujejo na prireditvah in literarnih
razpisih ter natečajih v okviru UTŽO Velike Lašče in drugod (JSKD, Pesem.si ...).
Termin in lokacija: četrtek ob 17. 30 uri (srečanja na tri tedne), klubska soba v
Levstikovem domu v Velikih Laščah
Pričetek: 17. marec 2016
Informacije in prijave : porentana@gmail.com

LIKOVNE DELAVNICE

ZELIŠČARSKE DELAVNICE

Mentorici: Urška in Ana Meke, akademski slikarki

Mentorici: Darja Mlakar in Ana Usenik (Društvo Zapotok)

Tečaj je primeren za vse, ki imajo umetniško žilico, tako za začetnike kot za
poznavalce. Program se prilagaja znanju in željam posameznih skupin. Vključuje
ustvarjanje v različnih tehnikah in upodabljanje različnih motivov. Udeleženci
obiskujejo likovne razstave in na njih sodelujejo, v lepem vremenu ustvarjajo
tudi v naravi.

Vsebina: Svet zdravilnih rastlin in začimb: Zdravilne rastline in začimbe nam
dajo veliko več, kot si mislimo. Kako si z njimi pomagamo in kakšne učinke lahko
pričakujemo – vse to bodo teme zeliščarskih delavnic.
Spomladanska delavnica bo potekala v naravi: GOJENJE ZDRAVILNIH RASTLIN
IN ZAČIMB (priprava zemlje, sajenje v vrtu ali v lončku, dobri sosedje).

Termin in lokacija: petek, 10.00–11.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici
Pričetek: 4. marec 2016

Termin: 2. april 2016 ob 9.30 uri

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE – nadaljevalni tečaj

Lokacija: v naravi (v primeru slabega vremena se delavnica prestavi)

Termin: četrtek, 9.00–10.00

Zeliščarske delavnice se izvajajo z doplačilom, ki je odvisno od članstva v UTŽO
Velike Lašče.

Lokacija: Klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče
***
!!!VPIS V TEM SEMESTRU NI VEČ MOGOČ!!!
ŠTUDIJSKI KROŽEK ZAVODA PARNAS
Mentorica: Metka Starič
Vsebina: Hišna in ledinska imena II. V drugem semestru bo študijski krožek
Parnas podrobneje raziskoval nekaj izbranih domačij, zbiral in urejal fotografsko
gradivo in dokumente, posnel izjave starejših domačinov in oblikoval gradivo za
Vodnik za odkrivanje naše dediščine. Več bo tudi samostojnega študijskega dela.
Vabljeni vsi, ki vam raziskovalska žilica ne da miru in radi odkrivate tančice
preteklosti. Še vedno sprejemamo tudi nove člane.
Termin: torek, 9.00–11.00 oz. po dogovoru
Lokacija: društvena soba na Občini Velike Lašče
Informacije in prijave: Zavod Parnas, 041 833 456, info@zavod-parnas.org

Letna članarina UTŽO Velike Lašče: 3,00 eur
Prispevek za študijske krožke je 12,00 eur na semester (poravnan prispevek
vam omogoča vstop na srečanja vseh študijskih krožkov). Delavnice se izvajajo z
doplačilom. Prispevek za študijski krožek zavoda Parnas je 12,00 eur na
semester.
Prijave in dodatne informacije:
KUD Primož Trubar Velike Lašče, UTŽO Velike Lašče, Stritarjeva cesta 1, 1315
Velike Lašče; telefon: 01 788 92 47 (Danica Cvetko); spletna stran:
www.kud.trubar.si, elektronska pošta: utzo.velikelasce@gmail.com
Delovanje UTŽO omogočajo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Občina
Velike Lašče.

