DAN
sobota
1.6.2019

ponedeljek
3.6.2019

torek
4.6.2019

URA
10.00
8.00

PEČEMO Z DEJANOM

15.00
17.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30

RUSKO KEGLJANJE HVG
KVAČKANJE

16.00

PLESNA RAZGIBALNICA

17.00

SLIKANJE
ČEBELARSKO DRUŠTVO ZG.
KUNGOTA

18.00
18.00 /
19.30

Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!
Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

17.00

ROKODELSKA DELAVNICA:
KLEKLJANJE
POTOPISNO PREDAVANJE:
NOVA ZELANDIJA /
AVSTRALIJA
RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

16.00
17.30
18.00

17.00
petek
7.6.2019
18.00

torek
11.6.2019

sreda
12.6.2019

četrtek
13.6.2019

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Spoznali ali pa spomnili se bomo naše Kungote skozi arhivske dokumente, ki nam jih bo predstavila Mojca Horvat, arhivska svetovalka iz
Pokrajinskega arhiva Maribor. Stare slike, razglednice, spričevala, poročila nesreč, prostorski načrti… in še več!
Vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
v okviru festivala Cvetje , pecivo 2019, vabljeni na turnir v igranju šnopsa. Predhodna prijava ni potrebna!
Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Gržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko, na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in veselilo!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

Alenka in Ivan iz družinske kmetije Leber Vračko nas bosta popeljala po najmanjši celini na svetu, to je Avstraliji in po Deželi dolgega belega oblaga, po
Novi Zelandiji.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
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!
Vabljeni na nekoliko drugačno telovadbo! Plesna razgibalnica je mešanica plesa, razgibavanja in aktiviranja mišic celotnega telesa s pomočjo twirling
palice. Vadba je primernejša za starejše, predznanje ni potrebno. V svet twirlinga nas bo popeljala 15 letna Nika Gamser, ki se s twirlingom ukvarja
profesionalno.
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.

08.30

JOGA

14.00

RUSKO KEGLJANJE HVG

16.00

PLESNA RAZGIBALNICA

15.30
17.00

KVAČKANJE
SLIKANJE

18.00 /
19.30

JOGA

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.

8.00 10.00

POSVETOVALNICA V LOKALNI
SKUPNOSTI: PATRONAŽA

Naši patronažni sestri Marjetka Krajnc in Stanka Hlade iz patronažne službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nam bosta na razpolago
pri zdravstvenem svetovanju, izvajali bosta meritve krvnega tlaka in sladkorja, svetovali o zdravem življenskem slogu ali pa bosta preprosto na
razpolago, da nam prisluhneta. Vse storitve so brezplačne!

14.00
15.00
17.00

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
LJUDSKO PETJE
RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

KONCERT PIANISTOV HVG

10.00
15.00
16.00

ANGLEŠČINA
KARTANJE
ITALIJANŠČINA
OTROŠKA DELAVNICA: PEKA
PECIVA
NEMŠČINA
SREČANJE KRVODAJALCEV

9.00

17.00
17.30
16.30

petek
14.6.2019

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.

KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

14.00
15.00
17.00

10.00
15.00

ponedeljek
10.6.2019

Medsebojno druženje in izmenjava informacij o delu s čebelami.

Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9.00 in bo trajal maksimalno 3 ure oz.
po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.

18.00

četrtek
6.6.2019

JOGA

OPIS
Vabljeni na turnir, ki ga v sklopu festivala Cvetje, pecivo 2019 pripravljajo kegljači DU Zg. Kungota! Za sodelovanje se je potrrebno prijaviti pri gospodu
Andreju Hercegu.
Vabljeni v družbo domačina, kuharja po izobrazbi, v prostem času pa velikega ljubitelja vsega sladkega, ki nam bo razkril svoje male in velike
skrivnosti o peki sladkih in slanih dobrot. Na delavnico se je potrebno prijaviti.
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!
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.
Vabljeni na nekoliko drugačno telovadbo! Plesna razgibalnica je mešanica plesa, razgibavanja in aktiviranja mišic celotnega telesa s pomočjo twirling
palice. Vadba je primernejša za starejše, predznanje ni potrebno. V svet twirlinga nas bo popeljala 15 letna Nika Gamser, ki se s twirlingom ukvarja
profesionalno.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim!

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
LJUDSKO PETJE
RUSKO KEGLJANJE: DU
STROKOVNO PREDAVANJE:
KUNGOTA NEKOČ
ANGLEŠČINA
KARTANJE
ŠNOPS TURNIR
ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA
HARMONIKARJI
RUSKO KEGLJANJE: DU

9.00
sreda
5.6.2019

DELAVNICA
TURNIR V KEGLJANJU NA
VRVICI

17.00

Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9.00 in bo trajal maksimalno 3 ure oz.
po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.
Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Ob zaključku šolskega leta vabljeni na koncert pianistov Hiše vseh generacij! Nadobudni glasbeniki bodo pokazali kaj so se naučili na urah klavirja v
letu 2017. Vstop je prost! Vabljeni!
Vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Gržina!
Otroci in starši vabljeni na pekovsko delavnico z našim Dejanom! Izdelke bomo razstavili na razstavi v okviru praznika Cvetje pecivo. Na delavnico se je
potrebno prijaviti!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Srečanje krvodajalcev občine Kungota.

KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

ROKODELSKA DELAVNICA:
KLEKLJANJE

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

DAN
ponedeljek
17.6.2019

torek
18.6.2019

URA

DELAVNICA

8.00

PEČEMO Z DEJANOM

17.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00

RUSKO KEGLJANJE HVG

16.00

PLESNA RAZGIBALNICA

17.00

SLIKANJE

18.00 /
19.30

JOGA

9.00
sreda
19.6.2019

četrtek
20.6.2019

petek
21.6.2019

14.00
14.00
17.00
10.00
15.00
16.00
17.30
18.00
16.30

sreda
26.6.2019

četrtek
27.6.2019

petek
28.6.2019

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 9.00 in bo trajal maksimalno 3 ure oz.
po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.
Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Gržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko, na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in veselilo!
Zaključek šolskega leta z vrtcem in starši.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!
Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

17.00

ROKODELSKA DELAVNICA:
KLEKLJANJE
KUHARSKA DELAVNICA:
VEGETARIJANSKI JEDILNIK
RUSKO KEGLJANJE: DU

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

17.00

18.00
ponedeljek
24.6.2019

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
LJUDSKO PETJE
RUSKO KEGLJANJE: DU
ANGLEŠČINA
KARTANJE
ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA
HARMONIKARJI
PIKNIK Z VRTCEM
RUSKO KEGLJANJE: DU

OPIS
Vabljeni v družbo domačina, kuharja po izobrazbi, v prostem času pa velikega ljubitelja vsega sladkega, ki nam bo razkril svoje male in velike
skrivnosti o peki sladkih in slanih dobrot. Na delavnico se je potrebno prijaviti.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
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!
Vabljeni na nekoliko drugačno telovadbo! Plesna razgibalnica je mešanica plesa, razgibavanja in aktiviranja mišic celotnega telesa s pomočjo twirling
palice. Vadba je primernejša za starejše, predznanje ni potrebno. V svet twirlinga nas bo popeljala 15 letna Nika Gamser, ki se s twirlingom ukvarja
profesionalno.
Slikarke vsak torek pridno ustvarjajo svoje umetnine. Pridružite se jim.

vabljeni na kuharsko delavnico na temo vegetarijanstva z Dejanom Mlakarjem! Potrebno se je prijaviti! Pobiral se bo minimalni prostovoljni prispevek
za porabljene sestavine!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
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.
Pridružite se Jelki in Milanu Kolmanič na pohodu po stranpoteh občine Kungota. Zbor je v Hiši vseh generacij ob 9.00 in bo trajal maksimalno 3 ure oz.
po dogovoru. Priporočene so palice in primerna obutev.

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

9.00

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA

11.00 13.00

POSVETOVALNICA V LOKALNI
SKUPNOSTI: PATRONAŽA

Naši patronažni sestri Marjetka Krajnc in Stanka Hlade iz patronažne službe Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nam bosta na razpolago
pri zdravstvenem svetovanju, izvajali bosta meritve krvnega tlaka in sladkorja, svetovali o zdravem življenskem slogu ali pa bosta preprosto na
razpolago, da nam prisluhneta. Vse storitve so brezplačne!

14.00
15.00
17.00
10.00
15.00
16.00
17.30

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
LJUDSKO PETJE
RUSKO KEGLJANJE: DU
ANGLEŠČINA
KARTANJE
ITALIJANŠČINA
NEMŠČINA
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.
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni k uram angleščine!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.
Vabljeni na tečaj italijanskega jezika z učiteljico Pavlo Gržina!
Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!

17.00

KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!

ROKODELSKA DELAVNICA:
KLEKLJANJE

Vabljeni na rokodelsko delavnico pod vodstvom klekljarke Tanje želj. Delavnica bo potekala vsak petek. Udeleženci potrebujejo svoj material in
pripomočke. Skupina bo stalna, do 10 oseb in bo z vsakim naslednjim srečanjem pridobivala novo znanje o klekljanju.

