DAN

petek
1.2.2019

ponedeljek
4.2.2019

torek
5.2.2019

URA

DELAVNICA

OPIS

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

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!

17.00

VALENTINOVA OTROŠKA
DELAVNICA

Otroci in starši vabljeni na ustvarjalno delavnico na temo valentinovega pod vodstvom Suzane Hrastnik!

18.00

ROKODELSKA DELAVNICA:
NAKIT SOUTACHE

Gre za pri nas manj znano tehniko, ki omogoča izdelovanje nakita v izvirnih in raznolikih vzorcih. Ves potreben material bo za delavnico
priskrbela voditeljica, udeleženci naj prinesejo le čim tanjšo šivanko in škarje. Prispevek za material; 3 evre. Delavnico bo vodila Alda
Stojanović.

15.00

SKUPINA ZA SAMOPOMOČ

Pridružite se skupini za samopomoč, ki jo vodi gospa Erika Stropnik. Učili se bomo, kako reševati probleme v družini, službi in okolju.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

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

17.00

RUŠČINA DOŽIVETIJ

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

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

18.00
19.30

sreda
6.2.2019

9.00
16.00
10.00

JOGA

ponedeljek
11.2.2019

torek
12.2.2019

sreda
13.2.2019

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.

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE

V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!

KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA
NEMŠČINA
17.00 RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI

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!

18.00

Odkrili boste osnovne vaje joge obraza, številne koristi, videli slike prej in potem ter zadovoljni in navdušeni odšli domov. Z nami bo
mojstrica joge obraza, gospa Brigita Lorenčič!

ČETRTKOVI STARŠEVSKI
VEČERI

Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja,
predvsem o takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović.

16.00
17.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
RUŠČINA DOŽIVETIJ

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.
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.

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.

9.30

NORDIJSKA HOJA

Vabljeni na predstavitev in praktični prikaz nordijske hoje, pod vostvom domačinke Pike Radmilovič! Najprej se bomo seznanili z osnovami
nordijske hoje in jih kasneje tudi praktično preiskusili na pohodu. Pohodne palice so zaželjene, niso pa pogoj.

16.00

18.00
10.00
15.00

petek
15.2.2019

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!

JOGA OBRAZA

17.00

četrtek
14.2.2019

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.

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE

15.00
četrtek
7.2.2019

Medsebojno druženje in izmenjava informacij o delu s čebelami.

RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE
OTROŠKA DELAVNICA:
VOŠČILNICE ZA MAMICE
BRALNI KLUB
ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE
KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Otroci in starši vabljeni na valentinovo delavnico! Izdelovali bomo voščilnice za mamice! Delavnico bo izvajala Barbara Petek iz društva Čar
modrosti.
Pridružite se Bralnemu klubu Kungota!
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!

NEMŠČINA

Vabljeni da se pridružite ustaljeni skupini na tečaju nemščine!

RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI

Kegljanje s kegljaško ekipo Kungoških detlov. Vabljeni!

18.00

ČETRTKOVI STARŠEVSKI
VEČERI

Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja,
predvsem o takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

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!

18.00

ROKODELSKA DELAVNICA
PLETENJE KOŠAR

Vabljeni na rokodelsko popoldne! Domačin, gospod Franjo Rihtarič nam bo pokazal kako se iz pantovca pletejo korpi, košare, cene,…
Nekaj malega materiala bo na razpolago, da se preiskusite, če pa želite splesti celotni izdelek in ga odnesti domov, je zaželjeno, da
prinesete svoje veje pantovca.

17.00

DAN

ponedeljek
18.2.2019

torek
19.2.2019

sreda
20.2.2019

URA

DELAVNICA

12.00 13.30

BREZPLAČNO SOCIALNO
SVETOVANJE

16.00
17.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
RUŠČINA DOŽIVETIJ

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

9.00
16.00
10.00

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.

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU
LJUDSKO PETJE

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.

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE

V okviru projekta Večgeneracijski center Štajerska, vabljeni k uram angleščine!

KARTANJE
RUSKO KEGLJANJE: DU SP.
KUNGOTA
NEMŠČINA
17.00 RUSKO KEGLJANJE: KUNGOŠKI
DETLI
15.00

četrtek
21.2.2019

petek
22.2.2019

ponedeljek
25.2.2019

torek
26.2.2019

sreda
27.2.2019

18.00

ČETRTKOVI STARŠEVSKI
VEČERI

8.0011.00
16.00

TRADICIONALNI
SLOVENJEGORIŠKI ZAJTRK
RUSKO KEGLJANJE: DU

17.00

KUNGOŠKI DETLI: DELAVNICE

19.00

GONG

16.00
17.00

RUSKO KEGLJANJE: DU
RUŠČINA DOŽIVETIJ

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

9.00
16.00
10.00
15.00

četrtek
28.2.2019

17.00
18.00

OPIS

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!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.
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.

Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!

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!
Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja,
predvsem o takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović.
Vabljeni na zajtrk sestavljen iz izdelkov slovenjegoriških ponudnikov pod taktirko Zavoda za inovacije in podjetništvo Maribor!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni v družbo Kungoških detlov! Vsak petek lahko skupaj z njimi ustvarjate izdelke iz lesa!
Poklon materi Zemlji in očetu Vesolju z blagodejno pesmijo gongov Zemlje in Lune! Vabimo v objem galaktičnih zvokov skrivnostnih
gongov, ki vas bodo skozi srce popeljali na vaše posebno izkustveno notranje popotovanje. V času zvočne kopeli ustvarimo bogat spekter
različnih tonov, frekvenc, ki v kombinaciji z namenom ustvarijo učinkovito uglaševanje bitja in prostora na mnogih nivojih. Udeleženec se
postopoma potopi v zvok, zavibrira, odloži bremena vsakdanjika in se regenerira. Na zvočno potovanje z gongi vas bo popeljala Vesna
Kukić. Srčno dobrodošli!
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Vabljeni na začetni in nadaljevalni tečaj ruščine pod vodstvom Rusinje Liubov Samarina - Ljube, ki živi v Sloveniji že 12 let.
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.

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

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.

ČETRTKOVI STARŠEVSKI
VEČERI

Srečanja bodo namenjena staršem, starim staršem in drugim vzgojiteljem, ki so pripravljeni razmišljati o različnih načinih vzgajanja,
predvsem o takšnih, ki temeljijo na skrbi za dobre medsebojne odnose. Skupino bosta vodili Nataša Novak Mulej in Alda Stojanović.

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

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.

