OBČASNIK
Številka 11
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Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka
Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Veseli smo vašega zaupanja
Novo študijsko leto se je že začelo.
Nekateri študijski krožki tečejo, v nekaterih še čisto malo manjka pa bo delo steklo.
V nekaterih društvih so se odločili za potek srečanj članov krožka preko Zooma, pri nas pa
bodo srečanja v živo, a pod predpisanimi pogoji.
Vpis še vedno poteka, počasi a vztrajno. Krožki so številčno manjši, vendar upamo, da se
bodo opogumili tudi tisti nezaupljivi.
Srečno in uspehov polno leto,
Borjana Koželj

Pregled študijskih krožkov, ki so že začeli z delom
Študijski krožek

Skupina

Mentor

št. prijav

Angleščina z Vero

Jeziki

Veronika Hartman

8

Angleščina s Stephenom

Jeziki

Stephen Mayland

6

Angleški jezik G - nadaljevalni 4

Jeziki

Jasna Kejžar

9

Angleški jezik H - obnovitveni

Jeziki

Jasna Kejžar

6

Nemški jezik nadaljevalni

Jeziki

Jasna Kejžar

7

Country plesi nadaljevalni - A in B Zdravje in osebnostni razvoj Milena Razinger

11

Country plesi nadaljevalni - C

Zdravje in osebnostni razvoj Milena Razinger

8

Country plesi začetni - D

Zdravje in osebnostni razvoj Milena Razinger

8

Beremo dobre knjige

Umetnost

Ela Dolinar

5

Klekljanje

Umetnost

Jana Bešter

7

Kvačkanje

Umetnost

Jana Štucin

6

Oblikovanje gline

Umetnost

Mari Furlan

17

Fotografski krožek

Umetnost

Peter Pokorn

6

Pilates 1

Zdravje in osebnostni razvoj Anja Koželj

12

Pilates 2

Zdravje in osebnostni razvoj Anja Koželj

9

Zeliščarska delavnica z Miranom

Delavnice

Miran Kavčič

7

Uporaba pametnega telefona

Računalništvo

Domen Kokelj

7

Širimo obzorja

Ostalo

Ela Dolinar

31
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Nekaj prostih mest je še:
Angleščina s Stephenom konverzacija
Program je prilagojen stopnji znanja jezika posamezne skupine študentov.
Naučili se boste opisovati osebe, mesta, dom in navade. Širili boste svoj besedni zaklad in
izboljšali konverzacijo.
Španski jezik, nadaljevalni - Jasna Batagelj
Osvojili boste komunikacijske veščine, potrebne za branje, pisanje in izgovorjavo v
španskem jeziku in hkrati spoznavali značilnosti španske kulture, zgodovine, kulinarike in
geografije
Ruski jezik, nadaljevalni - Irina Guščina
Jezik boste osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način. Svoje že pridobljeno
znanje boste osvežili ter nadgradili.
Fotografski krožek, nadaljevalni - Peter Pokorn ml.
Spoznali boste osnove fotografske tehnike in kompozicije ter tehnično uporabo aparata in
nastavitve. Ob koncu krožka bomo pripravili razstavo.
Nov krožek Joga za podaljšano mladost bo v prostorih Dom Zveze borcev ob petkih od
11.15 do 12.45. Pričeli bi v petek, 29. oktobra 2021. Prijavite se!
Mentorica Apolonija Bedina Zavec se predstavi:
Sem raziskovalka na Kemijskem inštitutu in učiteljica joge. Na tečaju joge na Tretji univerzi
Škofja Loka pričakujem starejše tečajnike, zato bom vadbo ustrezno prilagodila.
Pomembno je, da vsak tečajnik najde svojo mejo, do katere naredi nek gib z lahkoto in ga
s ponavljanjem giba izboljšuje/poglablja. Vadili bomo stoje, sede (lahko na stolu) in leže.
Joga običajno traja uro in pol (torej dve šolski uri) in vključuje pogovor, vadbo in
sproščanje.

Obiščite našo spletno stran
Informacije najdete na tej povezavi: http://3univerza-loka.splet.arnes.si/
Pod naslovom Glasilo Mi o sebi najdete vse številke glasila in tudi našo prilogo na
povezavi:
https://3univerza-loka.splet.arnes.si/files/2017/12/Mi-o-sebi-48-priloga.pdf

Dobro branje:
https://outsider.si/meta-kutin-potreba-po-lepoti-se-s-starostjo-krepi

Pišite nam

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

Za Občasnik Borjana Koželj
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