DAN

URA
8.00

ponedeljek
3.12.2018

torek
4.12.2018

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
17.30

RUSKO KEGLJANJE: DU
RUŠČINA DOŽIVETIJ

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

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.

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE
ČEBELARSKO DRUŠTVO ZG.
KUNGOTA

18.00

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

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!

HARMONIKARJI

Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in veselilo!

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

Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

16.00

RUSKO KEGLJANJE: DU

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

16.00
17.30

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.

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU
BRALNI KLUB
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.
Kegljanje s kegljači DU Zg. Kungota. Vabljeni člani DU Zg. Kungota!
Pridružite se Bralnemu klubu Kungota!
Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!

ANGLEŠČINA ZA ZAČETNIKE

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

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

Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

RUSKO KEGLJANJE: DU

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

16.00
18.00

15.00
četrtek
6.12.2018
17.00
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10.12.2018

torek
11.12.2018

9.00
sreda
12.12.2018

16.00
18.00
10.00

četrtek
13.12.2018

15.00

17.00
petek
14.12.2018

16.00

16.00
17.30

KUHARSKA DELAVNICA:
PEČEMO Z MAJDO
RUSKO KEGLJANJE: DU
RUŠČINA DOŽIVETIJ

18.00

TELOVADBA ZA STAREJŠE

19.00

AEROBIKA ZA MLADE

8.00
ponedeljek
17.12.2018

torek
18.12.2018

Medsebojno druženje in izmenjava informacij o delu s čebelami.

JOGA

9.00

petek
7.12.2018

OPIS
Vabljeni v družbo domačinke Majde Mihalič, ki nam bo ponovno razkrila svoje male in velike skrivnosti o peki sladkih in slanih dobrot.

15.00

18.00
19.30

sreda
5.12.2018

DELAVNICA
KUHARSKA DELAVNICA:
PEČEMO Z MAJDO

08.30

JOGA

14.00
15.30
17.00

RUSKO KEGLJANJE
KVAČKANJE
SLIKANJE

19.30

JOGA

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!

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 v družbo domačinke Majde Mihalič, ki nam bo ponovno razkrila svoje male in velike skrivnosti o peki sladkih in slanih dobrot.
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.
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.

9.00
sreda
19.12.2018

16.00
18.00

15.00
četrtek
20.12.2018
17.00
petek
21.12.2018

16.00

PO STRANPOTEH OBČINE
KUNGOTA
RUSKO KEGLJANJE: DU

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!

HARMONIKARJI

Vabljeni vsi ljubitelji dobre glasbe, še posebej pa tisti, ki igrate harmoniko na prijetno druženje! Igralo se bo harmoniko, pelo in veselilo!

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

Vabljeni na druženje ob prepevanju ljudskih pesmi!
Pridružite se utečeni kartaški skupini, ki prihaja v Hišo vsak četrtek.

RUSKO KEGLJANJE: DU

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

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.

