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Z Občasnikom vzdržujemo stike in vas seznanjamo z delom univerze

Poletje

KER NAM NI VSEENO

Poskrbimo, da pride podpora do vseh,
ki jo potrebujejo.

Vabimo vas, da svoje znance, prijatelje
spomnite na starejše, ki morda
potrebujejo pomoč ali podporo in jim
priporočite našo zgibanko HALO 65+.
V pisarni jih imamo še dovolj in čakajo na
prejemnike.
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ZAKLJUČEK ŠTUDIJSKEGA LETA 2021/2022
Malo statistike: v letošnjem študijskem letu od 1. oktobra 2021 do 31. maja 2022 je 709
študentov obiskovalo 87 študijskih krožkov in opravili smo 1451 študijskih ur izobraževanja.
V okviru sekcije Širimo obzorja je bilo izpeljanih 6 izletov z bogato vsebino in lepo udeležbo
(172 veselih popotnikov).

ZNAMO PREBRATI QR KODO ?

POČITNIŠKI ČAS V PISARNI
Čas zatišja. Veliko naših članov uživa na morju, drugi v hribih ali v toplicah, veliko pa nas
preživlja mirne čase kar doma. Mirno delamo na programu za naslednje študijsko leto
2022/2023, že kar devetnajsto po vrsti. Ja, bliža se dvajseta obletnica in spodobilo bi se, da
bi jo svečano proslavili. A brez ciganke nič ne vemo: časi so negotovi saj je v zraku grožnja
novega virusnega vala, ne daleč divja vojna …
V novem študijskem letu se bomo posvetili vsem razpisanim programom, še posebej pa
računalništvu. Še vedno ne vemo, kako bomo lahko porabili tistih 150 €, ki nam jih obljublja
država. Bomo vsi morali na devet urni tečaj računalništva? Tudi tisti, ki računalnik že dolgo
uporabljamo? Kdo bo izvajalec tega programa? Mi nismo zadostili razpisnim pogojem za
prijavo in se nismo prijavili.

PRED NAMI JE POLETNI ČAS IN POLETNA UNIVERZA
Utrjevanje nemščine in angleščine z mentorico Jasno Kejžar bo potekal
konec avgusta 2022. Točen urnik bomo sporočili pravočasno.
Nemški jezik obnovitveni po 2 šolski uri od 8. do 10.15.
Udeleženci osvojijo nekoliko zahtevnejšo slovnico, poznajo in pravilno uporabljajo različne
čase. Pri pisnih in ustnih izdelkih uporabljajo širok besedni zaklad. Razumejo nekoliko daljša
zahtevnejša besedila in jih tudi sami tvorijo. Pridobijo samozavest pri pogovoru oz. se
znebijo morebitnega strahu pri uporabi nemščine.
Angleški jezik obnovitveni po 2 šolski uri od 10.30 do 13. ure
Udeleženci osvojijo zahtevnejšo slovnico, poznajo in pravilno uporabljajo različne čase in
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glagolske načine. Pri pisnih in ustnih izdelkih uporabljajo širok besedni zaklad. Razumejo
daljša zahtevnejša besedila in jih tudi sami tvorijo. Pridobijo samozavest pri pogovoru oz. se
znebijo morebitnega strahu pri uporabi angleščine.

Mentor Domen Kokelj posreduje uporabno znanje računalništva
Računalniške aplikacije v začetku septembra. Točen urnik bomo sporočili
pravočasno.
Od 9. do 11. ure
Spodbujali bomo uporabo digitalnih vsebin in pridobivali različne digitalne spretnosti, kar bo
prispevalo k dvigu kakovosti življenja in socialne vključenosti.
Po mentorjevem izboru
Letos se bomo posvetili uporabnim računalniškim aplikacijam.
1. Spoznavali bomo pogovor preko SMS, MMS in e-pošte ter video komunikacijo: predstavitev
programov kot so Skype, Viber …
Kakšna so pravila obnašanja na spletu - spletni bonton
Spoznali boste zemljevid, koledar, youtube, drive, prevajalnik, nakupovanje.
Urejanje digitalnih fotografij in posnetkov
Predstavitev aplikacije Magda – informacije na enem mestu
Predstavitev aplikacije Mediasafe – opomnik za zdravila
Predstavitev aplikacije Sound Booster – za starejše, ki imajo težave s sluhom
O fotografiranju z učinki in možnosti obdelave fotografij in posnetkov ter prenašanja datotek
med pametnimi napravami.
9. Spletno bančništvo
10. Spletno nakupovanje
11. Izdelava foto knjige

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 X 2 URI
Samo za tiste, ki se bodo prvič srečali z računalnikom
Za tiste, ki o računalniku ne razmišljajo, se ga ne dotaknejo, ga ne marajo, a se zavedajo, da je
računalnik v današnjih časih nujni spremljevalec …
Vse bralce Občasnika nagovarjam, da postanete računalniški ambasadorji in prepričate tiste, ki se
računalniku še vedno upirajo, naj se prijavijo na kratko spoznavanje z delovanjem računalnika.

Obiščejo naj našo pisarno in dogovorili se bomo.
S pomočjo prostovoljke bodo premagali morebitne strahove pred zgrešeno uporabo računalnika in
njenimi posledicami. Vsakemu slušatelju želimo omogočiti napredek na področju tovrstne (digitalne)
pismenosti, komuniciranje in sodelovanja.

ČEZ PLANKE
Obiskali smo Trst, Opatijo na vzhodni obali Istre, tokrat pa gremo na zahodno obalo, v
Savudrijo. Predvidoma 19. avgusta 2022.
Majhno ribiško mesto, bogato z zgodovino, je prvič omenjeno v 12. stoletju, arheološke
najdbe pa pričajo o tem, da je bilo naseljeno že v kameni dobi. Ogledali si bomo mesto,
najstarejši savudrijski svetilnik na Jadranu in zaplavali v Savudrijskem zalivu.
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Savudrija

NAČRTUJEMO
Za novo študijsko leto 2022/2023 že nastaja program izobraževanja, ki bo objavljen v
avgustu in v glasilu Mi o sebi.

ŠIRIMO OBZORJA
Zanimali nas bodo gradovi: Preddvor in Brdo, Postojna in Škocjanski zatok, Jurklošter in
Laško, Grad Struga in Otočec, Grad Strmol in Cerklje na Gorenjskem, Brežice in jedrska
elektrarna.
Tokrat bomo razširili področje našega zanimanja. Načrtujemo ogled izbrane operne in
gledališke predstave. Izbor bomo določili glede na ponudbo.

SKRITI BISERI SLOVENIJE
Po daljšem premoru se vrača mentorica Alenka Veber
Prvi izlet bo v mesecu septembru, obiskali boste Idrijo.
V krožku Skriti biseri Slovenije boste z mentorico Alenko Veber spoznali manj znane – skrite
bisere Slovenije. Ne bomo samo listali po knjigah, ampak se bomo odpravili tudi na pot, ter
tako spoznali značilnosti naše dežele. Slovensko pestrost bomo odkrivali ne le v raznoliki
pokrajini, temveč tudi v arhitekturi, kulinariki, vinorodnih okoliših, navadah, govorici,
zgodovini ...

Za Občasnik je gradivo zbrala Tanja Nikolić.

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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