DAN
petek
2.11.2018

ponedeljek
5.11.2018

torek
6.11.2018

URA
16.00

DELAVNICA
RUSKO KEGLJANJE: DU

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

17.00

OTROŠKA KUHARSKA

Otroci in starši vabljeni na otroško kuharsko delavnico pod taktirko naše strokovnjakinje za sladice, Majde Mihalič!

8.00

KUHARSKA DELAVNICA: PEČEMO Z
MAJDO

15.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

Vabljeni v družbo domačinke Majde Mihalič, ki nam bo ponovno razkrila svoje male in velike skrivnosti o peki sladkih in slanih
dobrot.
Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in
okolju.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

17.30

RUŠČINA DOŽIVETIJ

Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE
ČEBELARSKO DRUŠTVO ZG.
KUNGOTA

18.00
18.00
19.30
9.00

sreda
7.11.2018

16.00
18.00
10.00
15.00

četrtek
8.11.2018
17.00

16.00
petek
9.11.2018

ponedeljek
12.11.2018

torek
13.11.2018

18.00

LJUDSKO PETJE
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI
NEMŠČINA
ZELIŠČNA DELAVNICA: NARAVNA
KREMA ZA ROKE
RUSKO KEGLJANJE: DU
STROKOVNO PREDAVANJE: Nega
in barvanje las z naravnimi
pigmenti

Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina
zaprta.
Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal
maksimalno 3 ure oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in
veselilo!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!
Kegljanje s kegljaško ekipo Kungoških detlov. Vabljeni!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Vabljeni na ustvarjalno delavnico z našo zeliščarko Manjo Weingerl! Izdelovali bomo kremo za negovanje suhe kože na rokah.
Pobiral se bo minimalni prostovoljni prispevek za pokritje stroškov materiala.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na strokovno predavanje na temo nege in barvanja las z naravnimi pigmenti, ki na našo kožo in lase delujejo manj
invazivno ter hkrati negujejo in obnavljajo. Z nami bo strokovnjakinja Klavdija Hladin iz Studia naravne lepote Inanna.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in
okolju.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

17.30

RUŠČINA DOŽIVETIJ

Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE

19.30

JOGA

16.00

10.00
15.00

17.00
18.00
16.00

petek

HARMONIKARJI

Medsebojno druženje in izmenjava informacij o delu s čebelami.

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

18.00

četrtek
15.11.2018

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU

Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev,
gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega
dela, krepilnih vaj in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.

15.00

9.00
sreda
14.11.2018

JOGA

OPIS

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU
BRALNI KLUB
LJUDSKO PETJE
POTOPISNO PREDAVANJE:
ANGLIJA
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA
NEMŠČINA
RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI
ROKODELSKA DELAVNICA:
PLETENJE ŠALOV
RUSKO KEGLJANJE: DU

Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev,
gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega
dela, krepilnih vaj in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina
zaprta.
Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal
maksimalno 3 ure oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Pridružite se Bralnemu klubu Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Vabljeni na potopisno predavanje Kaje Lukač! Kaja je leto in pol preživela v Angliji kot varuška, ves prosti čas pa namenila
raziskovanju te dežele.
V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Kegljanje s kegljaško ekipo Kungoških detlov. Vabljeni!
Vabljeni na delavnico, kjer bomo pod vodstvom naše Majde Mihalič pletli šale s posebno tehniko. Za delavnico se bo pobiral
minimalni prostovoljni prispevek za material!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

DAN

URA

petek
16.11.2018

18.00
8.00

ponedeljek
19.11.2018

torek
20.11.2018

BREZPLAČNO SOCIALNO
SVETOVANJE

15.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in
okolju.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

17.30

RUŠČINA DOŽIVETIJ

Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE

19.30

JOGA

16.00

torek
27.11.2018

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in
veselilo!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

17.30

3 X FIT

15.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na športno obarvano popoldne! Pričnemo z uro intenzivne skupinske vadbe na stepih, sledi joga, ki nas bo sprostila in
pretegnila, zaključimo pa s sadnomlečnimi napitki in klepetom.
Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in
okolju.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

17.30

RUŠČINA DOŽIVETIJ

Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

13.3015.00

BREZPLAČNO PRAVNO
SVETOVANJE

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE

19.30

JOGA

16.00
17.00
18.00
10.00

četrtek
29.11.2018

HARMONIKARJI

Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev,
gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega
dela, krepilnih vaj in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina
zaprta.
Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal
maksimalno 3 ure oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.

16.00

15.00

9.00
sreda
28.11.2018

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU

V sklopu Večgeneracijskega centra Štajerska vam v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec vsak tretji ponedeljek v mesecu
nudimo storitve brezplačnega socialnega svetovanja namenjenega ranljivim skupinam (svetovanje glede možnosti pridobitve
sredstev na osnovi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, informacije s področja Zakona o socialnem varstvu,
Zakona o preprečevanju nasilja v družini ter Zakona o duševnem zdravju,...). Vabljeni!

LJUDSKO PETJE
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA
NEMŠČINA
RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI
RUSKO KEGLJANJE: DU

17.00

ponedeljek
26.11.2018

Vabljeni v družbo domačinke Majde Mihalič, ki nam bo ponovno razkrila svoje male in velike skrivnosti o peki sladkih in slanih
dobrot.
Krvodajalstvo je humano dejanje s katerim zdrav človek daruje del sebe, da bi pomagal drugemu. Krvodajalci z dajanjem krvi
zagotavljajo in omogočajo nemoteno delovanje zdravstva. Krvodajalsko akcijo izvaja Center za transfuzijsko medicino UKC
Maribor. Vabljeni!

12.00 13.30

10.00

petek
23.11.2018

Vabljeni na potopisno predavanje domačinov, Jožice in Damijana Mumla, ki sta tokrat potovala nekoliko drugače v spremstvu
Andreja Pulka. Spanje na prostem, preluknjane avtomobilske pnevmatike, pridržanje na meji….in še več!

KRVODAJALSKA AKCIJA

18.00

četrtek
22.11.2018

OPIS

08.30 10.00

9.00
sreda
21.11.2018

DELAVNICA
POTOPISNO PREDAVANJE: Po
Pamirski cesti skozi Kirgizijo in
Tajikistan
KUHARSKA DELAVNICA: PEČEMO Z
MAJDO

15.00

17.00

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU

Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Kegljanje s kegljaško ekipo Kungoških detlov. Vabljeni!

Je miren, enostaven, netekmovalen način vadbe, primeren za ženske in moške vseh starosti. Sestavljajo jo vaje za moč - krepitev,
gibljivost, ravnotežje in koordinacijo.
Vadba se izvaja na takt s pomočjo glasbe in je visokointenzivne narave. Ura je sestavljena iz ogrevanja, glavnega koreografskega
dela, krepilnih vaj in raztezanja.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bo popeljala Milena Lozar!
V sklopu Večgeneracijskega centra Štajerska vam v sodelovanju z Domom Danice Vogrinec vsak prvi torek v mesecu nudimo
storitve brezplačnega pravnega svetovanja namenjenega ranljivim ciljnim skupinam (pomoč pri invalidskih postopkih, pomoč pri
pravicah v primerih iz Družinskega zakonika, osnovne informacije v postopkih dedovanja, pomoč pri pripravi raznih vlog,
informacije s področja delovnega prava,...). Vabljeni!
Kegljanje s kegljaško ekipo Hiše vseh generacij. Vabljene vse generacije!
Pridružite se naši skupini »kvačkaric«, ki vas bodo naučile, kako izdelati kvačkane, pletene in vezene izdelke.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.
Redna vadba joge, dihalne vaje, koncentracija in sproščanje dobrodejno vplivajo na naše telesno in duševno zdravje. Joga je detox
telesa, uma in duha! V svet joge vas bova popeljali Milena Lozar in Maja Kolmanič. Zaradi velikega navdušenja nad jogo, je skupina
zaprta.
Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9h in bo trajal
maksimalno 3 ure oz. po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

ROKODELSKA DELAVNICA: VENČKI
IZ NARAVNIH MATERIALOV

Z gospo Alenko Leber bomo izdelovali adventne venčke. Prinesite si svoje svečke, ki bi jih želeli pritrditi na venček ter naravne
materiale (storži, vejice, mah, žir,…). Za delavnico se bo pobiral minimalni prispevek za žičko!

LJUDSKO PETJE
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA
NEMŠČINA
RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI

Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Kegljanje s kegljači DU Sp. Kungota. Vabljeni člani DU Sp. Kungota!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Kegljanje s kegljaško ekipo Kungoških detlov. Vabljeni!

DAN
petek
30.11.2018

URA
8.0011.00
16.00
18.00

DELAVNICA
TRADICIONALNI SLOVENSKI
ZAJTRK
RUSKO KEGLJANJE: DU
KUNGOŠKI DETLI

OPIS
Vabljeni na tradicionalni kungoški zajtrk izpod kuhalnice naše Majde Mihalič! Na meniju bodo domači siri, marmelade, ribji namaz,
rženi kruh, mešani kruh, proja….

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Medsebojno druženje in izmenjava informacij o rezbarjenju.
V Hiši je na voljo rusko kegljišče.
Vabljeni k uricam klavirja z Janjo Kraner!
V Hiši je na razpolago brezplačna učna pomoč za matematiko in fiziko, pomoč nudi profesorica Ljuba Kegl.

