Tedni vseživljenjskega učenja 2021
ponedeljek, 13. 9. 2021 – nedelja, 19. 9. 2021

Datum/ura
od 9. 9. 2021
do 10. 10. 2021

Naslov dogodka

Krajši opis dogodka

Podizvajalec

Lokacija

Kontakt

Fotografska
razstava »Ujeto v
objektiv, iztrgano
času«.

Na ogled bodo postavljene izbrane digitalne
fotografije višješolske predavateljice mag. Jelke
Bajželj, nastale v obdobju med leti 2019 in
2021, nekatere med njimi že tudi prej
objavljene v različnih medijih.
Švicarka bere pravljice v klasični nemščini in v
švicarskih dialektih. Prijave: Najkasneje 3 dni
pred dogodkom na anna.hladnik@gmail.com.
Predstavitev evropskih projektov.

Šolski center Kranj, VSŠ

Šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55,
4000 Kranj

Alenka Grmek
alenka.grmek@sckr.si
04 2804 042

Švicarska šola, Anna
Hladnik s. p.

Online (Skype ali
google meet)

Odpravite se na potovanje v vesolje. Ob
prebiranju zgodbe in slikovnega gradiva boste
spoznali planete in dogajanje v našem osončju.
Nato boste izdelali čisto pravo raketo, ki bo
poletela v nebo.
Delavnica je primerna za otroke stare od 5 do 7
let.
Vodila bo: Simona Frank
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Odprtje razstave. Z domoznansko razstavo
2021 v Mestni knjižnici Kranj predstavljamo
zgodovino gostišč v Kranju in okolici. Razstava je
sinteza predhodnih raziskav Gorenjskega
muzeja in zgodovinskega krožka Osnovne šole
Simona Jenka, ki jih dopolnjujemo s številnimi

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

13. 9. 2021
11.00 – 12.00
14.00 – 15.00
14. 9. 2021
12.00 – 13.00

Švicarske pravljice
– Schweizer
Märchen
Evropska dimenzija
LUK-a

14. 9. 2021
12.00 – 13.00

Leteče rakete

14. 9. 2021
18.00 – 19.00

Dobro jesti, dobro
piti v kranjskih
gostilnah

Ljudska univerza Kranj

Mestna knjižnica Kranj

Anna Hladnik
anna.hladnik@gmail.com
041 440 793
Ljudska univerza Kranj, Jasna Omerzu
Cesta Staneta Žagarja
tvu@luniverza.si
1, 4000 Kranj
04 280 48 19
OŠ Simona Jenka Kranj Ana Hočevar
(matična šola),
anca.music@gmail.com
Učilnica 1.b razreda,
041 699 096
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Mestna knjižnica
Kranj, Gregorčičeva
ulica 1, 4000 Kranj

Damjana Mustar
damjana.mustar@mkk.si
040 124 124

14. 9. 2021
12.00 – 13.00

Pletenje

14. 9. 2021
13.00 – 14.00

Kuharije

14. 9. 2021
13.00 – 14.30

Borba z lonci po
slovensko

14. 9. 2021
16.00 – 17.00

Predstavitev »Zero
Waste« koncepta
in dejavnosti
Komunale Kranj

novo odkritimi zanimivostmi ter slikovnim
gradivom. Vpogled v zgodovino gostiln nam
govori o kulinariki pa tudi o kulturi druženja, o
načinu življenja in o razvoju mesta skozi čas ter
beleži spomine, ki hitro bledijo iz naše zavesti.
Po otvoritvi razstave se bomo z vabljenimi
gostinci pogovarjali o starih časih in poizkusili
nekaj njihovih tradicionalnih dobrot.
Iz česa je volna, kje jo dobimo in kaj lahko
nastane iz nje? Tudi najmlajši iz volne lahko z
nekaj truda in vztrajnosti izdelate marsikaj.
Izdelali si boste nekaj novega, uporabnega,
pisanega, enobarvnega predvsem pa nekaj
svojega; pa naj bo to zapestnica ali ogrlica.
Delavnica je primerna za otroke stare od 6 do 8
let.
Vodila bo: Alenka Pirc
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Za dobro kuhanje niso pomembne le osnovne
sestavine in začimbe, temveč tudi nekaj, kar
imate v sebi. Potrebujete ščepec dobre volje in
kanček domišljije. Vabljeni otroci, stari med 9 in
11 let, ki vas kuhanje veseli ali pa ste le
radovedni, kaj se v kuhinji dogaja.
Vodila bo: Špela Pirc
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Kuharska delavnica za otroke priseljencev.
Otroci, stari od 7 do 15 let, bodo spoznavali
slovenski jezik skozi kuharsko delavnico, kjer bo
imel vsak udeleženec tudi svojega slovenskega
vrstnika. Izziv večkulturnosti bomo združili z
gastronomijo.
Predstavitev
koncepta
»Zero
Waste«,
posameznih dejavnosti Komunale Kranj (oskrba s
pitno vodo, odpadki, odpadne vode, mestne
službe …) – ločevanje odpadkov, ponovna
uporaba.

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Učilnica 2.b razreda,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Gospodinjska učilnica,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

Osnovna šola Staneta
Žagarja Kranj

Osnovna šola Staneta
Žagarja, Cesta 1. maja
10a, 4000 Kranj

Polona Žagar
poloni.zagar@gmail.com
051 330 450

Komunala Kranj d.o.o.

Centralna čistilna
naprava, Zarica,
Savska Loka 31, sejna
soba

Maja Rozman
maja.rozman@komunalakranj.si
04 281 1340

14. 9. 2021
17.00 – 18.00

Spoznavam svoje
možgane

14. 9. 2021
11.00 – 12.00
14.00 – 15.00

Kaj imata Slovenija
in Švica skupnega –
česa ne?

14. 9. 2021
16.00 – 18.00

Biodinamično in
ekološko
vrtnarjenje

15. 9. 2021
9.00 – 17.00

Parada učenja

15. 9. 2021
10.00 – 11.00

Družabne igre

Poučni pogovor, klepetalnica in delavnica.
Spoznali bomo načine in tehnike, kako
poskrbimo za možgane, da bolje razumemo,
slišimo, vidimo, občutimo, si zapomnimo,
imamo veselje do branja, računanja, smo bolj
vedoželjni in ustvarjalni. Izdelali bomo žogice za
žongliranje, s katerimi bomo nagovorili levo in
desno možgansko hemisfero. Ciljna skupina:
otroci v starosti 10 do 13 let. Prijave na
mojca.kralj2@guest.arnes.si do 12. 9. 2021.
Pogovor o jezikih v Švici, priprava na življenje v
tujini, literatura, šolski sistem,
delovni trg, večkulturni prostor, specifičnosti.
Prijave: najkasneje 3 dni pred dogodkom na
anna.hladnik@gmail.com.
Vrtnarimo: sadimo, urejamo gredice, pobiramo
pridelke in semena. Ob tem osvajamo nova
znanja, izmenjujemo izkušnje in se imamo lepo.
Potrebujete: primerna oblačila in orodje za delo
na vrtu. Zaželjene prijave na
matjaz.jerala@siol.net do 13. 9. 2021.
Na Paradi učenja bo na voljo več kot 30
možnosti za pridobivanje novih znanj in
spretnosti. Zato vabimo vse, da kar pogumno
izkoristite priložnost. Udeležencem so
namenjene informativne in svetovalne stojnice,
ustvarjalne delavnice, nastopi predstavnikov
vseh generacij, kulturni nastopi, športni
poligoni, nagradne igre …
Zaradi spremenjenega tempa življenja igre
izginjajo iz družinskega življenja kljub njihovi
pomembnosti s kognitivnega in socialnega
vidika. Otroci se radi igrajo, če se ob igri
počutijo sproščeno in udobno. Razvijajo
družabnost in navezujejo socialne stike.
Spoznali boste raznolike družabne, socialne in
didaktične igre. K igri vabljeni otroci stari od 9
do 11 let.
Vodila bo: Mojca Jurčič

OŠ Janeza Puharja
Kranj - Center

OŠ Janeza Puharja
Kranj – Center,
Komenskega 4, 4000
Kranj

Mojca Kralj Ciglič
mojca.kralj2@guest.arnes
.si

Švicarska šola, Anna
Hladnik s. p.

Online (Skype ali
google meet)

Anna Hladnik
anna.hladnik@gmail.com
041 440 793

Društvo Sorško polje

Ekološki vrt v Zbiljah

Matjaž Jerala
matjaz.jerala@siol.net
041 348 199

Ljudska univerza Kranj s
partnerji

Območje Planina,
4000 Kranj

Jasna Omerzu
tvu@luniverza.si
04 280 48 19

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Učilnica 5.b razreda,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

15. 9. 2021
12.00 – 13.00

Ustvarjalnica

15. 9. 2021
13.00 – 14.00

Bonton za otroke

15. 9. 2021
16.00 – 17.00

Informativni dan

15. 9. 2021
11.00 – 12.00
13.00 – 14.00
16. 9. 2021
9.30 – 10.30

Kanjon Kokre

Predstavitev
pravljice v
esperantu z
aktivno udeležbo
učencev.

Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Kaj je sploh ustvarjanje? Ustvarjanje ni le likovni
izdelek. Ustvarjamo razne umetnine, glasbo,
ples in še kaj. Čaka vas sproščujoča delavnica,
kjer boste sprostili svojo ustvarjalno žilico.
Delavnica je primerna za otroke stare od 5 do 7
let.
Vodila bo: Tina Podgoršek 1.r
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Beseda bonton izhaja iz francoskega jezika in
pomeni dobro vedenje. Spoznali bomo nekaj
osnov lepega obnašanja. Naučena pravila si
boste zapomnili za celo življenje in jih lahko
uporabili v marsikateri življenjski situaciji.
Delavnica je primerna za otroke stare od 6 do 9
let.
Vodila bo: Ana Hočevar
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Informativno srečanje z udeleženci
izobraževanja odraslih. Predstavitev programov
srednješolskega strokovnega izobraževanja v
okviru izobraževanja odraslih na STŠ.
Predstavitev načina izobraževanja na Šolskem
centru Kranj v okviru izobraževanja odraslih.
Vodenje po kanjonu Kokre. Zbor pred vhodom v
kanjon 10 min pred vodenjem. Predhodne
prijave na izobrazevanje2@luniverza.si do 8. 9.
Učenci bodo poslušali pripovedovanje pravljice
ob slikah in zgibanih junakih iz pravljice.
Seznanili se bodo s pesmico o prinčevem iskanju
krone. Aktivno bodo sodelovali pri učenju
nekaterih esperantskih besed iz pravljice.
Pesmico bodo tudi zapeli ter v origami tehniki
zgibali lisice. Vodila bosta: Nika Rožej in Gregor
Markič iz Esperantskega društva Ljubljana.

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Učilnica 1.a razreda,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Učilnica 2.a razreda,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

Šolski center Kranj

Šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55,
učilnica 313, 4000
Kranj

Alenka Grmek
alenka.grmek@sckr.si
04 2804 042

Zavod RS za varstvo
narave

Vhod v kanjon Kokre,
Kranj

Esperantsko društvo
Ljubljana

Vrtec Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53a,
4000 Kranj

Marjeta Jeruc
zrsvn.oekr@zrsvn.si
04 2019 460
Marija Nikolaja Rožej
nika.rozej@gmail.com
041 895 488

16. 9. 2021
12.00 – 13.00

Pravljice iz
babičine torbe

16. 9. 2021
12.00 – 13.00

Mala krožna
ponjava

16. 9. 2021
17.00 – 18.00

Šola nekdaj in
sedaj.

16. 9. 2021
17.00 – 19.00

Kratke misli, ki
dajo veliko misliti.

16. 9. 2021
14.00 – 18.00

Mentalna
aritmetika

Le kaj se skriva v babičini torbi? V babičini torbi
se vedno skriva nekaj zanimivega in
pravljičnega. Ob prebiranju pravljic se bomo
odpravili v pravljični svet. Čakajo vas zanimive
pravljice, po poslušanju pa tudi ustvarjanje.
Vabljeni otroci stari od 5 do 7 let.
Vodila bo: Minka Eržen
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Mala krožna ponjava ima železno ogrodje na
katero je s prožnimi vzmetmi napeta ponjava, ki
je namenjena odrivu. Želiš bolje obvladovati
svoje telo? Osvojili bomo nekaj osnovnih prvin
gimnastike in akrobatike.
Ciljna skupina so otroci stari med 7 in 11 let.
Vodil bo: Andrej Pirc
Prijave na anca.music@gmail.com do dva dni
pred dogodkom.
Pogovor z upokojenimi učiteljicami.
Medgeneracijsko se bomo povezovali tako, da
se bomo pogovarjali z upokojenimi učiteljicami.
Mlajše generacije bodo starejše spraševale o
zgodovini šole, o pouku, ki je potekal na šoli
nekoč ter o vseh aktualnih zadevah, povezanih z
novo šolo.
Delavnica je namenjena odraslim. Slovenci
imamo veliko pregovorov in rekov. Pregovore in
reke bomo skupaj analizirali in primerjali kako
so razumljeni. Če imate zbirko pregovorov jo
lahko prinesete s seboj.
Šola mentalne aritmetike je šola za razvoj
otrokovega intelektualnega potenciala, za
boljšo koncentracijo in osredotočenost, boljši
spomin, hitro računanje. Na delavnici bomo
spoznali mentalno aritmetiko in pripomočke,
katere uporabljamo pri učenju mentalne
aritmetike.
Potrebne so prijave na
kidgeniuskranj@gmail.com do 15. 9. 2021.

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Učilnica 2.b razreda,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

OŠ Simona Jenka
(matična šola)

OŠ Simona Jenka Kranj
(matična šola),
Šolska telovadnica,
Ulica XXXI. divizije 7a,
4000 Kranj

Ana Hočevar
anca.music@gmail.com
041 699 096

OŠ Janeza Puharja
Kranj - Center

OŠ Janeza Puharja
Kranj – Center,
Komenskega 4, 4000
Kranj

Mojca Kralj Ciglič
mojca.kralj2@guest.arnes
.si

KD hiša čez cesto

Milje 11, 4208 Šenčur

Dragica Markun
dragica.markun@gmail.c
om
031 681 073

Šola mentalne
aritmetike

Kid Genius Kranj,
Stritarjeva ulica 5,
4000 Kranj (stavba
Procommerce)

Edita Plava
edita.plava@gmail.com

16. 9. 2021
16.00 – 18.30

Matematika za
ogrevanje

Predavanje je namenjeno vsem, ki se želijo
ponovno vključiti v izobraževanje, a jih je strah,
da »nič« ne znajo. Obnovitev osnov
matematičnega znanja in uporabna matematika
pod vodstvom profesorice Maje Arh. Prijave na
polonca.hafner.ferlan@sckr.si do 15. 9. 2021.
Vodstvo po vrtu in ogled botaničnega vrta (rožni
vrt, skalnjak, ribnik, gozdiček, zelenjavni vrt)

Šolski center Kranj

Šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55,
učilnica 314, 4000
Kranj

Alenka Grmek
alenka.grmek@sckr.si
04 2804 042

od 17. 9. 2021
do 20. 9. 2021
9.00 – 18.00

Dnevi odprtih vrat
društvenega vrta
Hortikulturnega
društva Kranj
Dan za kakovost

Hortikulturno društvo
Kranj

Gregorčičeva 18, Kranj

Zvezdana Vidic
zvezda.vidic@gmail.com
040 357 800

Predstavitev dela svetovalca za kakovost.

Ljudska univerza Kranj

Jasna Omerzu
tvu@luniverza.si
04 280 48 19

MS Teams

Pregledali bomo delovanje programa MS
Teams.

Ljudska univerza Kranj

17. 9. 2021
13.00 – 14.30

Čebelica na zeleni
strehi

Osnovna šola Staneta
Žagarja Kranj

17. 9. 2021
17.00 – 19.00

Veselje in
tekmovalnost v
namiznih igrah

KD hiša čez cesto

Milje 11, 4208 Šenčur

17. 9. 2021
18.30 – 20.00

»Kompetence za
življenje«

Alteršola

Ročevnica 61, Tržič

Dragica Markun
dragica.markun@gmail.c
om
031 681 073
Monika Valjavec
info@altersola.si
040 659 670

17. 9. 2021
14:00 – 14.45
15.00 – 15.45
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
(4 delavnice)

Nega obraza za vse
tipe kože

Delavnica je namenjena osnovnošolcem in
njihovim starim staršem. Spoznavali bodo
pomen čebelarstva v mestu v povezavi z zeleno
streho ter pri tem prenašali in prejemali znanje.
Delavnica za otroke. Oživljamo stare namizne
igre, ki so bile zelo priljubljene v preteklosti:
Marjanca, špana, slikovna tombola, kegljišče.
Otroci, ki so jih že spoznali, so zelo navdušeni.
Interaktivna delavnica, trening socialnih in
komunikacijskih veščin. V Alteršoli želimo
mlade čim bolj spodbujati k uporabi učinkovite
komunikacije z drugimi, kjer se lahko izražajo
jasno, samozavestno, a na spoštljiv način.
Potrebne so prijave na info@altersola.si do 15.
9. 2021.
Spoznali bomo, kako prepoznati svoj tip kože,
katere izdelke uporabljati za različne tipe kože
in v kakšnem zaporedju ter količinah jih
moramo uporabljati, da dosežemo želen učinek.
Vključili bomo tudi ozaveščanje o pomenu
uporabe SPF izdelkov čez celo leto.

Ljudska univerza Kranj,
Cesta Staneta Žagarja
1, 4000 Kranj ali
ZOOM
Ljudska univerza Kranj,
Cesta Staneta Žagarja
1, 4000 Kranj ali
ZOOM
Osnovna šola Staneta
Žagarja, Cesta 1. maja
10a, 4000 Kranj

DM drogerie markt
d.o.o.

Ljudska univerza Kranj, Nikki Monika Kadak
Cesta Staneta Žagarja
nikkimonika.kadak@dm.si
1, 4000 Kranj
01 5132 759

17. 9. 2021
9.00 – 10.00

17. 9. 2021

Jasna Omerzu
tvu@luniverza.si
04 280 48 19
Polona Žagar
poloni.zagar@gmail.com
051 330 450

17. 9. 2021
11.00 – 13.00

Mentalna
aritmetika
(delavnica)

18. 9. 2021
9.00 – 12.00

Dan za krepitev
zdravja

Delavnico bodo vodili dm drogeristi. Prijave na
razvoj.kadrov@dm.si do 13. 9. 2021 (DM).
Šola mentalne aritmetike je šola za razvoj
intelektualnega potenciala, za boljšo
koncentracijo in osredotočenost, boljši spomin,
hitro računanje ... Na delavnici bomo spoznali
mentalno aritmetiko in pripomočke, katere
uporabljamo pri učenju mentalne aritmetike.
Delavnica je namenjena starejšim oz.
upokojencem za ohranjanje možganske
aktivnosti. Potrebne so prijave na
kidgeniuskranj@gmail.com do 16. 9. 2021.
Delavnica, kjer lahko ugotovite, v kako dobri
kondiciji ste po koncu poletja in kam vas to
uvršča glede na vašo starostno skupino.
Preizkusite se tudi s testom telesne
pripravljenosti, ki z baterijo različnih testov
ocenijo vašo aerobno zmogljivost, moč,
vzdržljivost in kondicijo.
Izvajalec: dipl. fizioterapevti in dipl. med. sestre
iz Centra za krepitev zdravja.

Šola mentalne
aritmetike

LUK - Medgeneracijski
center, Cesta talcev 7,
4000 Kranj

Edita Plava
edita.plava@gmail.com

Center za krepitev
zdravja

Atletski stadion,
Športni center Kranj,
Partizanska cesta 37,
4000 Kranj

Jana Lavtizar
jana.lavtizar@zd-kranj.si
030 450 663

