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Društvo Univerza za tretje
življenjsko obdobje Škofja Loka

Partizanska cesta 1, 4221 Škofja Loka

Projekt »Zlati most« v partnerstvu z Zavodom KRES, 

pridobljen na razpisu Zavoda TRI  in v sodelovanju z Zavodom O,

je namenjen otrokom.

Rokodelstvo – počitnice – prijateljstvo - prostovoljstvo

Delavnica OBLIKOVANJA GLINE z mojstricami rokodelkami študijskega krožka Društva 
U3 Škofja Loka je potekala od torka, 29. 6. 2021 do četrtka, 15. 7. 2021. Na šestih 
srečanjih se družilo 7 mentoric in na vsaki delavnici povprečno 20 otrok. Vsi so zavzeto 
oblikovali glino v drobne, zgovorne izdelke (na fotografiji). Nekateri izdelki še niso 
pobarvani. Ta delavnica pride na vrsto konec avgusta. 
Poudarek je na medgeneracijskem sodelovanju. Starejši podarjajo znanje mlajšim.

     Na vsakem srečanju je bilo več otrok in stolov premalo. Za odmor so z žogo stekli na 
     igrišče.

 

Prva faza - oblikovanje Izdelka prvič pečena Končni izdelek – pobarvan in glaziran
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RAZGIBANO POČITNIŠKO ŽIVLJENJE GRE PROTI ZAKLJUČKU

VABILO OTROKOM
na zaključno delavnico oblikovanja gline.

Otroke, ki so se udeleževali naših delavnic vabimo, 
da se udeležijo delavnice 

v ponedeljek, 23. 8. 2021 ob 10. uri. 
Pobarvali bomo vse še nedokončane izdelke in jih pripravili za razstavo.

***

Otroke vabimo na še eno delavnico: polstenje 
Iz volne in milnice bomo delali drobne izdelke.

 Ta delavnica bo potekala tik pred zaključkom počitnic in to je 
v torek in sredo, 30. in 31. avgusta.

VABILO MENTORICAM, MOJSTRICAM ROKODELKAM
Vabimo vas na delavnico suhega in mokrega polstenja (filcanja). Iz volne in milnice bomo

delali drobne izdelke.
Delavnica bo potekala na Breznici pod Lubnikom 14, Škofja Loka 

v petek, 27. avgusta 2021 od 9. do 12. ure 
Delavnico bo vodila Petra Vengar.

Dobimo se pred društvom in se odpeljemo z osebnimi avtomobili na Breznico. 
Povratek po kosilu.

OBUJAMO SPOMINE
Predstavitev Univerze za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka, ko smo delali še v
okviru Društva upokojencev Škofja Loka.
https://www.youtube.com/watch?v=uVfJa6Jgzi0&feature=youtu.be
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Meseca julija je že nastajal program za Teden vseživljenjskega učenja, ki ga želimo 
popestriti, saj ga lansko jesen zaradi epidemioloških razmer nismo mogli izpeljati. 

Sodelovali bomo na:

-  Tednu vseživljenjskega učenja, ki bo potekal od 6. septembra do 10. oktobra 2021.

-  Tržnici znanja na Mestnem trgu v soboto, 11. septembra od 9. do 12. ure. 
   Tam se bomo predstavili z našim študijskim programom in mimoidoče seznanjali z 
   delovanjem našega društva, ter vabili nove člane, da se nam pridružijo pri ustvarjanju
   verige odraslih v poznejših letih življenja in starejših brezposelnih.

-  Dnevu odprtih vrat v torek, 14. septembra. V prostorih Društva U3 bomo od 10. do 12.
   ure imeli predstavitev programa in svetovanje našim članom pri vpisu oz. lažji izbiri 
   študijskih krožkov. 

VABILO NA POLETNO UNIVERZO
Angleški jezik -  konverzacija

Mentor:    Jasna Kejžar Hartman
Kdaj:        od 30. avgusta do 2. septembra 2021 z začetkom ob 8.30
Ure:          4 dni po 3 študijske ure
Kje:          Marinkina knjižnica
Vsebina:  Klasične počitniške teme: turizem, prosti čas, kako se znajdemo na cesti,
                kulturno življenje v angleško govorečih deželah.

Nemški jezik -  konverzacija

Mentor:   Jasna Kejžar Hartman
Kdaj:       od 30. avgusta do 2. septembra 2021 z začetkom ob 16.30
Ure:         4 dni po 3 študijske ure
Kje:          Marinkina knjižnica
Vsebina:  Klasične počitniške teme: turizem, prosti čas, kako se znajdemo na cesti,
                kulturno življenje v nemško govorečih deželah.

Računalništvo – urejanje fotografij v Googlovi aplikaciji

Mentor:    Domen Kokelj
Kdaj:        v torek, 7. septembra 2021 ob 9. uri  
Ure:         2 študijski uri
Kje:          Marinkina knjižnica

Pišite nam 

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

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

 Za Občasnik Borjana Koželj
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