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RAČUNALNIŠKI KROŽEK

Univerza za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče

Mentor: Matjaž Klančar

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH KROŽKOV
ŠOLSKO LETO 2016/2017

ŠTUDIJSKI KROŽKI IN DELAVNICE
NAŠ KRAJ VČERAJ, DANES, JUTRI
Mentorica: mag. Barbara Pečnik
Udeleženci spoznavajo lokalno okolje v preteklosti in sedanjosti, njegovo
zgodovino, etnološke posebnosti ter navade in običaje ljudi nekdaj in danes.
Delo vključuje samostojno raziskovanje posameznih vsebin, oglede zbirk
kulturne dediščine in aktualnih razstav in terensko zbiranje ustnega izročila.
Termin in lokacija: ponedeljek, 16.00–17.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici
Začetek: 7. november 2016
FILOZOFIJA NA SLOVENSKEM
Mentor: mag. Klemen Fele
"Nekateri govorijo o antropocenu, dobi človeka, ki usodno spreminja sebe in
svet, drugi trdijo, da živimo v posthumanem stanju, ko star pojem človeka ne
zadostuje več. Obe drži dajeta odgovore na vprašanja, kaj je (bil) človek, kaj je
človeško in kaj je človeštvo. Bitje končne biti ve, da so meje njegovega jezika
tudi meje njegovega sveta. In na mejah so žice..."
Termin in lokacija: torek, 16.30–18.00 na Trubarjevi domačiji na Rašici
Začetek: 8. november 2016

Vsebina: Uporaba računalnika, razlaga osnovnih pojmov, delo z aplikacijami,
med drugim: Microsoft Office, Internet, družbena omrežja (facebook, skype,
twitter …), E-pošta, osnovna uporaba pametnih telefonov in tablic ter program
po dogovoru s skupino
Termin in lokacija: sreda, 18.00–19.30, Osnovna šola Velike Lašče
Začetek: 9. november 2016
LITERARNA SKUPINA KUD Primož Trubar Velike Lašče
Mentorica: mag. Ana Porenta
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.
Termin in lokacija: enkrat mesečno ob četrtkih ob 18.00 uri, klubska soba
Levstikovega doma v Velikih Laščah
Začetek: 17. november 2016
LIKOVNE DELAVNICE
Mentorici: Urška in Ana Meke, akademski slikarki
Tečaj je primeren za vse, ki imajo umetniško žilico, tako za začetnike kot za
poznavalce. Vključuje ustvarjanje v različnih tehnikah in upodabljanje različnih
motivov. Udeleženci obiskujejo likovne razstave in na njih sodelujejo, v lepem
vremenu ustvarjajo tudi v naravi.
Termin in lokacija: petek, 10.00–11.30 na Trubarjevi domačiji na Rašici
Začetek: 7. oktober 2016

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE – nadaljevalni tečaj

ZELIŠČARSKE DELAVNICE

Mentorica: Senta Tehovnik Kolar

Mentorici: Darja Mlakar in Ana Usenik (Društvo Zapotok)

Tečaj je namenjen že ustaljeni skupini, ki želi svoje znanje obnoviti, pa tudi
novim članom, ki si želijo svoje znanje nadgraditi. Tečaj bo trajal 20 ur.
Termin in lokacija: sreda, 9.00–10.00, klubska soba Levstikovega doma, Velike
Lašče
Začetek: 9. november 2016
DEBATNI KROŽEK POGOVORI Z ZDRAVNICO
Krožek bo vodila: Darinka Grmek Štrukelj
Razmišljanje o tem, ali si lahko sami zmanjšamo trpljenje, in kako.

Vsebina: Svet zdravilnih rastlin in začimb. Organizirane bodo 3 delavnice, na
katerih nas bosta mentorici poučili, kako lahko s pomočjo zeli s travnika in vrta
pridemo do zdravja. Novembra 2016 bodo glavna tema prebavila, februarja
2017 sečila, maja 2017 pa bo delavnica v naravi s spoznavanjem in nabiranjem
zdravilnih rastlin. Vključene bodo tudi dihalne in telesne vaje.
Začetek: 10. november 2016 ob 17. uri
Lokacija: klubska soba Levstikovega doma, Velike Lašče
Zeliščarske delavnice se izvajajo z doplačilom, ki je odvisno od članstva v UTŽO
Velike Lašče.

Termin in lokacija: enkrat mesečno ob četrtkih, 17.00–18.30, klubska soba
Levstikovega doma, Velike Lašče

***

Začetek: 24. november 2016
ČEBELARSKI KROŽEK

Letna članarina UTŽO Velike Lašče znaša 5,00 eur

Mentor: Brane Borštnik

Začetek: 4. november 2016

Prispevek za študijske krožke je 15,00 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. Čebelarski krožek se bo izvajal v okviru Čebelarskega društva Velike
Lašče.

Informacije in prijave: Brane Borštnik, tel. 031 336 905

Prijave in dodatne informacije:

Termin in lokacija: vsak prvi petek v mesecu, 17.00–18.30, klubska soba
Levstikovega doma, Velike Lašče

ŠTUDIJSKI KROŽEK ZAVODA PARNAS
Mentorica: Metka Starič
Vsebina: Sledimo dediščini – pozabljena znanja (5. letnik). Sprejemamo tudi
nove člane.
Termin in lokacija: torek, 9.00–11.00, društvena soba na Občini Velike Lašče
Informacije in prijave: Zavod Parnas, 041 833 456, info@zavod-parnas.org

KUD Primož Trubar Velike Lašče, UTŽO Velike Lašče, Stritarjeva cesta 1, 1315
Velike Lašče; telefon: 01 788 92 47, 041 380 036 (Danica Cvetko); spletna stran:
www.kud.trubar.si, elektronska pošta: utzo.velikelasce@gmail.com
Delovanje UTŽO omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina
Velike Lašče.

