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23.11.2015 
 

Sladki adventni lončki 
 

Izdelava angelčka za srečo v letu 
2016 

Izdelava snežinke za veliko snega :) 

Pogled v leto 2016 
 

Z roko v roki s pametnim 
telefonom 

 

17.00 – 19.00 
 
 
 
 

V kratkem času se naučite 
pripraviti privlačne 
kulinarične hite. S 

svojevrstno sladico 
presenetite po božični 

večerji. 
 
 

Angelček, ki ga boste izdelali, bo 
varoval vas in vse vaše drage skozi 

celo leto. 
S snežinkami si ustvarimo zimsko 

vzdušje kar sami in pomagamo zimi, 
da bo še bolj čarobna. Vsaka 

snežinka šteje. 

Skupaj bomo spregovorili o naših 
željah za leto 2016, možnih ovirah in 
načinih za premagovanje le teh ter 

doseganju želja in ciljev. 
 
 

Pametni telefoni so med Slovenci 
izredno priljubljeni. Vsako leto pride 
na tržišče veliko novih telefonov, ki 

so vedno večji in obenem tudi 
vedno zahtevnejši. Naučimo se 

skupaj, kako ravnati z njimi in jih 
uporabljati v svoj prid. 

 



24.11.2015 
 

Kroglice iz prosene kaše 
 

Izdelava čestitk v servietni tehniki. 
 

Pogled v leto 2016 
 

Spoznaj svoj življenjski slog 
 

17.00 – 19.00 
 
 
 
 

Kroglice, kot so jih 
pripravljale naše babice. 
Pripravili in posladkali se 

bomo s kroglicami iz 
zdravih živil: prosene kaše, 
oreščkov in suhega sadja. 

Voščilnica, narejena iz srca in z 
ljubeznijo, v kateri se skriva iskrena 

misel, je najlepše darilo. 
 
 

Skupaj bomo spregovorili o naših 
željah za leto 2016, možnih ovirah in 
načinih za premagovanje le teh ter 

doseganju želja in ciljev. 
 

Na zelo zanimiv in igriv način se 
odpravimo na svetovno potovanje 

naših kavbojk in na orientacijski 
pohod skozi džunglo certifikatov 

kakovosti. 

25.11.2015 
 

Sladka salama 
 

Izdelava lučk za več svetlobe. 
 

Koristne pravne informacije 
 

You tube za domačo rabo 
 

17.00 – 19.00 
 
 

Popestrite krožnik sladkega 
prazničnega peciva s 

preprostim prigrizkom 
zanimivega izgleda. 

 

Naj bo mrak pravljičen in ne 
mračen. S svetilkami pričaramo 

čarobnost decembrskih dni. 
 

Pravočasno se seznanite z razliko med 
dedovanjem na podlagi oporoke in 
dedovanjem na podlagi zakona ter 
spoznajte v praksi najpogostejše 

dednopravne pogodbe. 

You tube je več kot samo zabava. 
Prvič pečete torto? Želite sestaviti 
origami? Imate željo po sprostitvi? 
Ne veste kako ...? Skupaj poiščimo 

napotke na Youtube. 

26.11.2015 
 

Polnjeni dateljni 
 

Izdelava adventnih venčkov 
 

Pogled v leto 2016 
 

Medgeneracijska prva pomoč 
 

17.00 – 19.00 
 
 
 
 
 

Pričarajte si božanski okus 
z  nenavadno kombinacijo 
dateljnov, sira in orehov in 

navdušite goste s 
preprosto vrhunsko 

sladico. 
 
 

Adventni venčki so simbol adventa.  
Lahko visijo na vratih, oknih ali 

počivajo na mizi. Izdelajte si svojega. 
(bunkice, storže, trakove, okraske, ki 

vam ostajajo prinesite s seboj!) 
 
 

Skupaj bomo spregovorili o naših 
željah za leto 2016, možnih ovirah in 
načinih za premagovanje le teh ter 

doseganju želja in ciljev. 
 
 

Prva pomoč obsega prve, začasne, 
hitre in pravilne ukrepe, ki jih 

izvajamo pri poškodovanem ali 
nenadno obolelem človeku na kraju 

nezgode. Ker se največ nezgod 
zgodi prav v domačem okolju je 

nujno potrebno, da vse generacije 
doma znajo hitro in pravilno 

ukrepati. 

 

 

 



27.11.2015 
 

Čokoladno sadna nabodala 
 

Izdelava okraskov in dekoracije 
za dom v adventnem času. 

Pogled v leto 2016 
 

Zgodba o Miklavžu 
 

17.00 – 19.00 
 
 
 

Sadje in čokolada? Nastala bo 
sladica, ki jo lahko skozi leto 

spreminjate in prilagajate 
različnim praznikom. 

Naj bo dom še prijetnejši - 
okrasimo ga in družina  bo še bolj 

povezana. 
 
 

Skupaj bomo spregovorili o naših 
željah za leto 2016, možnih ovirah in 
načinih za premagovanje le teh ter 

doseganju želja in ciljev. 
 

Kaj se le dogaja tam v nebesih zdaj? 
Malo si poglejmo ta strašen 
direndaj! Sveti Miklavž se že 

pripravlja, darila za otroke skup 
spravlja. Vas zanima zgodba o 

Miklavžu? Pridite in povedali vam jo 
bomo. 

 


