TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum

Ura

Kraj izvedbe

Ime aktivnosti

6. 9. 2021

dopoldan

OŠ Vinica

Pol stoletja nazaj... Razredničarka predstavi
svoje šolske dneve

6. 9. 2021 10. 10. 2021

7:30

OŠ Komandatna Staneta
Dragatuš

17:00

'Na placu'' v Dragatušu

/

Terme dolenjske toplice
Društvo upokojencev
Črnomelj
Društvo upokojencev
Črnomelj

6. 9. 2021 10. 9. 2021
6. 9. 2021 30. 9. 2021
6. 9. 2021 30. 9. 2021
7. 9. 2021

/
/

20:00

OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Medgeneracijski vrt,
Kulturni dom Črnomelj

8:20 - 12:40

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

11:00
15:00 - 16:30

VDC Črnomelj
Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

10:00 - 12:00
8:20 - 12:40

Metlika
Podružnična šola Adlešiči

11:00
7:30 - 12:55

VDC Črnomelj
OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

10. 9. 2021

11:00

Čistilna naprava Vojna vas

11. 9. 2021
12. 9. 2021
13. 9. 2021

19:00 - 21:00

Kulturni center Semič

8. 9. 2021

9. 9. 2021

9:25

Kratek opis aktivnosti

Podizvajalec

Učiteljica bo učencem predstavila svoje šolske dni še v času
Jugoslavije.
OŠ Vinica
Spoznavanje pasti in negativnih posledic uporabe spleta za
učence od 4. do 9. razreda OŠ Dragatuš. Učenci bodo imeli 2 uri
Varno z internetom
posvečeni tej tematike v času TVU.
OŠ Komandata Staneta Dragatuš
Odprte vaje otroške folklorne skupine Dragatuš, prikaz
Odprte vaje otroške folklorne skupine Dragatuš
belokranjskih ljudskih plesov in pesmi za otroke.
Otroška folklorna skupina Dragatuš
Tretješolci osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj se učijo plavati
Tretješolci na plavanju v Dolenjskih toplicah
in spoznavajo, kako je plavanje nujno za življenje.
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Razstava ročnih del članic društva upokojencev Črnomelj v
Razstava ročnih del
prostorih društva upokojencev Črnomelj
Društvo upokojencev Črnomelj
Razstava slik članic društva upokojencev
Razstava slik članic društva upokojencev Črnomelj v prostorih
Črnomelj
društva.
Društvo upokojencev Črnomelj
Učenci od drugega do četrtega razreda osnovne šole berejo za
Beremo skupaj
znanje in zabavo.
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Otvortitveni dogodek TVU 2021: Virus od
TVU 2021 bomo otvorili z gledališko predstavo Virus od
ženske
ženske v izvedbi Matica in Aleša Valiča.
ZIK Črnomelj
Učenci na pohodu spoznavajo naravno in kulturno dediščino v
Četrtošolci na pohodu
Talčjem vrhu in Naklem.
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Predstavitev zgodovine in kratka uprizoritev "Kako je Črnomelj
Učna ura o mestu Črnomelj
dobil ime" za učence OŠ MIlke Šobar Nataše.
VDC Črnomelj
Na delavnici, ki je namenjena širši javnosti, bomo predstavili
ZIK Črnomelj, Svetovalno središče
Spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc
vprašalnik SVOS.
Pokolpje
Člani društva
Pohod z ogledom Kambičeve galerije (ogled razstav pod
Pohod z ogledom Galerije Kambič
strokovnim vodstvom)
ŠENT Metlika
Računalnik
Spoznavanje dela z računalnikom
Podružnična šola Adlešiči
Predstavitev zgodovine in kratka uprizoritev "Kako je Črnomelj
Učna ura o mestu Črnomelj
dobil ime" za učence OŠ Mirana Jarca
VDC Črnomelj
Učenci od 6. do 9. razreda bodo v delavnici izdelovali različne
Izdelki iz gline
izdelke iz gline.
OŠ Komandata Staneta Dragatuš
Predstavitev delovanja čistilne naprave v Vojni vasi ter pomen
VDC Črnomelj, JP Komunala
Voda je vir življenja
vode, kot vir življenja za uporabnike VDC-ja Črnomelj.
Črnomelj
Društvo vinogradnikov Semič ima tudi sekcijo Semiških
klobukarjev, ki nas bodo ob svojem jubileju razveselili z
Društvo vinogradnikov Semič,
Koncert ob 15. obletnici Semiških klobukarjev
različnimi ljudskimi in narodnimi pesmimi.
Kulturni center Semič

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum

Ura

Kraj izvedbe

14. 9. 2021

dopoldan

OŠ Vinica

11:00

VDC Črnomelj

8:00 - 12:00

OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

19:00

Kulturni dom Črnomelj

17:00 - 19:00

Kulturni dom Črnomelj

17:00 - 18:00

Ljudska knjižnica Metlika

dopoldan
dopoldan

OŠ Vinica
Dom starejših občanov
Črnomelj

15:00 - 16:30

Ljudska univerza Črnomelj

11:00

VDC Črnomelj

15. 9. 2021

16. 9. 2021

17. 9. 2021

18. 9. 2021

Ime aktivnosti

Kratek opis aktivnosti
Razredničarka 5. razreda bo z učenci izbrala zgodbe, ki jih bodo
Sošolec bere sošolcu
učenci nato prebirali eden drugemu in se o njih pogovarjali.
Delavnica izdelave panjskih končnic za učence OŠ Mirana Jarca
Delavnica izdelave panjskih končnic
Črnomelj pri čebeljnjaku bivalne enote.
Program Jumicar otroke poučuje, kako se vesti v prometnem
okolju tako, da so postavljeni v vlogo voznika in doživljajo
dogodke na način, kot jih opaža in zaznava voznik v pravem
prometu. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. V
teoretičnem se otroci seznanijo s prometnimi znaki in predpisi.
Praktični del se odvija na poligonu, kjer je postavljenih več
križišč in prometnih znakov. Promet na poligonu nadzoruje več
za to usposobljenih strokovnjakov, ki otroke opozarjajo na
napake in jim razložijo kako ravnati v določenih situacijah.
Program je namenjen otrokom 4. in 5. razreda OŠ Vinica,
Jumicar - kolesarčki
Dragatuš in Stari trg.
Odprte vaje folklorne skupine Lepa Anka
Odprte vaje folklorne skupine Lepa Anka Črnomelj s prikazom
Črnomelj
belokranjskih ljudskih plesov in pesmi.
Parada učenja 2021 z imenom "Domovina je kultura" bo
tematsko osveščala in izobraževala širšo javnost o kulturnem
dogajanju v Beli krajini leta 1944 in 1945. Sestavljena bo iz
Parada učenja - dan učečih se skupnosti
osrednje prireditve in različnih spremljevalnih dejavnosti.
V Ljudski knjižnici Metlika bodo izvedli uro pravljic skupaj z
Ura pravljic in ustvarjalna delavnica
ustvarjalno likovno delavnico.
Učenci bodo z mentorico debatirali o pomenu knjig in branja
Knjige, branje in jaz
ter brali tradicionalne angleške zgodbe.
Otroci iz vrtca pojejo in plešejo na ploščadi pred Domom
Medgeneracijsko druženje
starejši občanov in jim popestrijo dopoldne.
Predstavitev programa usposabljanja za življenjsko uspešnost
Knjige so zame
Knjige so zame priseljenkam, ki se učijo slovenščino.
Predstavitev knjižnega junaka Martina Krpana za uporabnike
Predstavitev knjižnega junaka Martina Krpana
VDC Črnomelj v parku.

10:00 - 11:30

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

Dan za kakovost
S kakovostnim izobraževanjem do uspeha

dopoldan

OŠ Vinica

Beremo za zabavo

Delavnica s področja kakovosti je namenjena udeležencem
obeh programov socialne aktivacije. Udeleženci bodo spoznali
skrb za kakovost izobraževanja v organizaciji, delo svetovalka
za kakovost, komisije za kakovost ter sodelovalovali pri
načrtovanju izobraževanja glede na ugotovljene izobraževalne
potreb in lastne cilje.
Učenci 3. razreda bodo skupaj z razredničarko brali zgodbe, se
o njih pogovarjali in jih po želji ilustirali.

9:00 - 12:00

Parkirišče pri Domu Partizan
Semič

Postani sam svoj kolesarski mojster

Dogodek v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.

Podizvajalec
OŠ Vinica
VDC Črnomelj

OŠ Komandata Staneta Dragatuš
FS Lepa Anka Črnomelj

ZIK Črnomelj
Ljudska knjižnica Metlika
OŠ Vinica
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
ZIK Črnomelj
VDC Črnomelj

ZIK Črnomelj
OŠ Vinica
Občina Semič, Kulturni center
Semič, Špica Servis koles, Rok
Simčič s.p.

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum
19. 9. 2021

20. 9. 2021

Ura

Ime aktivnosti

15:00 - 16:30

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

Beremo in pripovedujemo belokranjske
zgodbe

18:00 - 19:30

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

Dan za kakovost
Povezani gradimo kakovost

CŠOD Lipa, Črmošnjice
Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj, telovadnica enota
Čardak

Drugošolci delajo mlinčke in piščali

Ali sem fit: preizkus hoje na 2 km

7:30

Semič z okolico
OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

9:00 - 12:00

HSD Črnomelj

Prostovoljec - zakaj pa ne?

9:00 - 10:30

Učilnica OŠO v Metliki,
Partizanski trg 4, Metlika

Kako se učinkovito učiti?

20. 9. 2021 22. 9. 2021

/

21. 9. 2021

dopoldne
16:00 - 19:00

22. 9. 2021

Kraj izvedbe

10:00 - 12:00

Barvitost mehurčkov

Beremo drug drugemu

Slovenščina za delo in uspešno vključevanje

9:00 - 11:30

Ljudska univerza ZIK Črnomelj
Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

13:00 - 14:30

KC Semič

Digitalne kompetence za prihodnost

dopoldan
11:00

Naj bo moj življenjepis viden

Vinica

Kulturna dediščina Vinice

VDC Črnomelj, enota Vinica

Beremo skupaj o čebelah

Kratek opis aktivnosti

Podizvajalec

ŠK Belokranjske zgodbe, sodelujejo
udeleženci programa UŽU Knjige so
Delavnica branja in pripovedovanja objavljenih in novo zbranih zame v okviru projekta Temeljne in
zgodb iz domačega kraja.
poklicne kompetence.
Članice komisije za kakovost bodo na srečanju pregledale
opravljene aktivnosti na področju presojanja in razvijanja
kakovosti in začele z načrtovanjem novega samoevalvacijskega
cikla z izbiro področij in kazalnikov kakovosti.
ZIK Črnomelj
Drugošolci osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj delajo mlinčke
in piščali. Z mlinčki se igrajo v potoku in spoznavajo zakonitosti OŠ Mirana Jarca Črnomelj, CŠOD
deročega potoka.
Lipa
Otroci si ogledajo predstavo, ki jo pripravijo strokovni delavci
vrtca.
Preizkus hoje na 2 kilometra v Semiču z okolico. Dogodek bo
izveden v sklopu Evropskega tedna mobilnosti.
Učenci 9. razreda berejo učencem 1. razreda OŠ Dragatuš. Za
tem bodo tudi skupaj ustvarjali na dano temo.
Predstavitev slovenske filantropije in Hiše sadeži družbe
Črnomelj ter prednosti in koristi prostovoljskega dela.
Delavnica komunikacije z Jako Kovačem.
Na delavnici bomo udeležencem predstavili pomen
vseživljenjskega učenja v sodobni družbi in razvijali njihovo
motivacijo za učenje. Poudarili bomo njihove spretnosti pri
organizaciji učenja in upravljanju časa. Udeleženci bodo
reševali vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence
učenje učenja. Pridobljeni podatki bodo izhodišče za razmislek
o učinkovitev učenju v prihodnje.
Predstavitvena delavnica o možnostih za učenje slovenščine kot
drugega in tujega jezika ter predstavitev izpitov iz slovenščine
za pridobitev javno veljavne listine.
Udeleženci spoznajo spletni urejevalnik Europass, ozavestijo
svoje kompetence in izdelajo svoj življenjepis.
Predstavitev storitev, ki jih udeleženci lahko opravijo preko
spleta: eUprava, e-naročanje, portal zVEM, spletno
nakupovanje.
Učenci 3. razreda bodo skupaj z razredničarko spoznavali
krajevne značilnosti Vinice in njeno zgodovino.
Beremo skupaj o čebelah - literarna delavnica o čebelah za
uporabnike VDC-ja.

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Občina, Semič Center za krepitev
zdravja ZD Črnomelj
OŠ Komandata Staneta Dragatuš

HSD Črnomelj

ZIK Črnomelj, OŠO Črnomelj

ZIK Črnomelj
ZIK Črnomelj, Svetovalno središče
Pokolpje
ZIK Črnomelj, SSU Črnomelj, KC
Semič
OŠ Vinica
VDC Črnomelj, enota Vinica

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum

23. 9. 2021

Ura

Ime aktivnosti

Kratek opis aktivnosti

Električno kolo? Pridi in preizkusi

Dogodek v sklopu Evropskega tedna mobilnosti
Pohod v okolici šole. Opazovanje in spoznavanje kulturne
dediščine.
Jutranja telovadba na prostem s Šolo zdravja na
Medgeneracijskem vrtu za Kulturnim domom Črnomelj. Z vadbo
''1000 gibov'' bomo krepili telo in duha.
Na srečanju delodajalcev Bele krajine bomo z metodo svetovne
kavarne ugotavljali izobraževalne potrebe zaposlenih in
oblikovali predloge za razvojni načrt izobraževalne organizacije
za odrasle.
Na delavnici bomo učiteljem s področja izobraževanja odraslih
predstavili interaktivni zaslon. Spoznali bodo možnosti njegove
uporabe v andragoškem procestu ter različna orodja, s katerimi
lahko popestrijo pouk, tako v učilnii kot tudi na daljavo.

17:00 - 19:00

KC Semič

8:20 - 12:40

Adlešiči

7:30 - 8:30

Medgeneracijski vrt, Kulturni
dom Črnomelj

Telovadba s Šolo zdravja

9:00 - 11:00

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

Izobraževanje zaposlenih - vodilo razvoja
organizacije

17:00 - 18:30

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

Sodobni učitelj za odrasle

9:00 - 10:00
dopoldan

17:00 - 18:30

24. 9. 2021

Kraj izvedbe

9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

18:00 - 20:00
dopoldan

Pohod v okolici šole

Podizvajalec
Občina Semič, KC Semič, Špica
Servis koles, Rok Simčič s.p.
Podružnična šola Adlešiči

Šola zdravja Črnomelj

ZIK Črnomelj

ZIK Črnomelj

Vesna Müller je podetnica, ki razvija linijo kozmetičnih izdelkov
imenovano BeeQueen. Svojo pot je pričela v Podjetniškem
inkubatorju Bela krajina, v katerem še vedno deluje. Na
Ljudska univerza ZIK
dogodku bo predstavila svojo pot od ideje do končnega
ZIK Črnomelj, Podjetniški inkubator
Črnomelj
Uspešna podjetniška zgodba BeeQueen
produkta in prodaje.
RIC Bela krajina
Vsi učenci si pridobivajo nove izkušnje v različnih oblikah
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Pohod, raft, adrenalinski park ...
gibanja.
OŠ Mirana Jarca Črnomelj
Predstavitev storitev, ki jih udeleženci lahko opravijo preko
spleta: eUprava, e-naročanje, portal zVEM, spletno
OŠ Stari trg ob Kolpi
Digitalne kompetence za prihodnost
nakupovanje.
ZIK Črnomelj, SSU Črnomelj
Predstavitev programov socialne aktivacije "Motivacija Medgeneracijski vrt, Kulturni
Odgovornost - Spremembe - Trajnost" in "Aktiviraj se v Novem
dom Črnomelj
Socialna aktivacija se predstavi
mestu in Črnomlju".
ZIK Črnomelj
Medgeneracijski vrt, Kulturni
Svetovalno središče Pokolpje bo predstavilo izobraževalno
ZIK Črnomelj, Svetovalno središče
dom Črnomelj
Stojnica znanja - Svetovalno središče Pokolpje
ponudbo v lokalnem okolju.
Pokolpje
Gastronomija danes in nekoč. S fotografom Tomom
Jeseničnikom se bomo pogovorili na kaj vse je pozoren pri
izdelavi fotografije, kako pomembne so barve na krožniku,
postavitev, svetloba,…del te zgodbe pa si bomo ogledali v
fotografski razstavi. Veliko pozornost pa bomo namenili tudi
knjižni zbirki Gastronomija Slovenije, prof. dr. Janeza
Slovenska kulinarika skozi objektiv fotografa
Bogataja. V njej je opisanih 24 gastronomskih regij Slovenije,
Kulturni center Semič in RIC Bela
Kulturni center Semič
Toma Jeseničnika
dopolnjenih s 430 strokovno izbranimi živili, jedmi in pijačami.
krajina
OŠ Komandatna Staneta
Pisanje razglednic ob svetovnem dnevu jezikov Obeležitev svetovnega dneva jezikov (26. 9. 2021). Učenci 6.
Dragatuš
(26. 9. 2021)
razreda pišejo razglednice v angleščini učencem tujih držav.
OŠ Komandata Staneta Dragatuš
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Seznam aktivnosti
Datum

Ura

Kraj izvedbe

Ime aktivnosti

9:00 - 11:00

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj
Medgeneracijski vrt, Kulturni
dom Črnomelj

9:00 - 11:00

Medgeneracijski vrt, Kulturni
dom Črnomelj

Testiranje telesne zmogljivosti za starejše

13:00 - 14:30

Kulturni center Metlika

Digitalne kompetence za prihodnost

9:00 - 11:00

Ljudska univerza ZIK
Črnomelj

Kako se učinkovito učiti?

25. 9. 2021

12:30 - 16:00

Želežniška postaja Semič

Z vlakom je udobno in ugodbo

26. 9. 2021

18:00 - 20:00

Ljudska univerza Črnomelj

Beremo na glas v različnih jezikih

10:00

'Na placu v Dragatušu''

Odprte vaje folklorne skupine Dragatuš

dopoldan

Kulturni center Semič

Ljubezen gre skozi želodec

27. 9. 2021 1.10. 2021

7:30 - 12:30

OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

27. 9. 2021 1. 10. 2021

dopoldan

OŠ Vinica

9:00 - 10:30

27. 9. 2021

Zaposlitveni razgovor - moja priložnost
Okušaj z vsemi čutili

Kratek opis aktivnosti
Vodja kadrovske službe podjetja Adria dom d.o.o. v prvem delu
delavnice predstavi podjetje in potek zaposlitvenega razgovora
pri njih. V drugem delu delavnice udeležnci izpolnijo vprašalnik
in se predstavijo.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali pomen zdravega
prehranjevanja in skrbi za zdrav način življenja.
Na delavnici bodo udeleženci sodelovali na testiranju telesne
zmogljivosti. Ob tem bodo potekale meritve krvnega pritiska
(orientacijske vrednosti).
Predstavitev storitev, ki jih udeleženci lahko opravijo preko
spleta: eUprava, e-naročanje, portal zVEM, spletno
nakupovanje.
Na delavnici bomo udeležencem predstavili pomen
vseživljenjskega učenja v sodobni družbi in razvijali njihovo
motivacijo za učenje. Poudarili bomo njihove spretnosti pri
organizaciji učenja in upravljanju časa. Udeleženci bodo
reševali vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence
učenje učenja. Pridobljeni podatki bodo izhodišče za razmislek
o učinkovitev učenju v prihodnje.
V sklopu Evropskega tedna mobilnosti si bomo ogledali delček
naših naravnih in kulturnih danosti Semiča. Odpeljali se bomo z
vlakom iz železniške postaje Semič, kjer bo zbor udeležencev, v
Rožni Dol, kjer se bomo sprehodili do Bajerja in nato pot
nadaljevali čez tunel nazaj na izhodiščno točko želežniško
postajo Semič. Aktivnost bo namenjena vsem generacijam z
namenom ozaveščanja uporabe javnega prevoza - vlaka v
kombinaciji z aktivno mobilnostjo: peš in s kolesom.
Branje kratkih zgodb in poezije v različnih jezikih. Delavnica ob
Evropskem dnevu jezikov, v sklopu nacionalnega meseca
skupnega branja
Odprte vaje folklorne skupine Dragatuš s prikazom plesov in
pesmi osrednje ter obkolpske Bele krajine.
Ljubezen gre skozi želodec, kulinarika v arhivskih gradivih,
razstava v stripu v dopoldanskem času.

Pohod učencev od 6. do 9. razreda na temo vinogradništva.
Relacija bo določena naknadno. Pohod bo potekal 1 dan v tednu
Pohod učencev OŠ Dragatuš od 6. do 9. razreda
od 27. 9. do 1. 10. 2021.
Razredničarka bo učencem 1. razreda brala pravljice, ki jih
izberejo sami. Učenci poslušajo, se pogovarjajo o prebranem in
Teden pravljic
le to ilustrirajo.

Podizvajalec

ZIK Črnomelj, Adria dom d.o.o.
ZIK Črnomelj, CKZ Črnomelj

ZIK Črnomelj, CKZ Črnomelj

ZIK Črnomelj, SSU Črnomelj

ZIK Črnomelj, OŠO Črnomelj

Občina Semič in Kulturni center
Semič

ZIK Črnomelj
Folklorna skupina Dragatuš
Kulturni center Semič in Arhiv
Republike Slovenije

OŠ Komantada Staneta Dragatuš

OŠ Vinica

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum

Ura

Kraj izvedbe

Ime aktivnosti

Kratek opis aktivnosti
Pohod se začne pred KD Črnomelj in se nadaljuje v smeri cerkve
pri sv. Sebastijanu, nato do Dolnje Pake in mimo Svibnika nazaj
v Črnomelj.
Sprehod s policistom. Spoznavanje varnih in nevarnih delov poti
v okolici šole.
Učenci od 6. do 9. razreda bodo ustvarjali - slikali z vinom.
Izdelki (vinoreli) bodo tudi razstavljeni. Učenci bodo ustvarjali
1 dan v tednu od 27. 9. do 1. 10. 2021.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali zgodovino jedilnega
pribora ter primerjali pribor na vasi in v mestu.

28. 9. 2021

9:00 - 12:00

Črnomelj, Dolnja Paka,
Svibnik

Pohod UTŽO

8:20 - 12:40

Adlešiči

Sprehod s policistom

7:30 - 12:30

OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

Ustvarjanje izdelkov VINOREL

13:00

Metliški grad

Zlata žlica/lesena žlica

9:00 - 12:00

Kulturni dom Črnomelj

Divje sadne vrste in njihova uporaba

9:00 - 12:00

Kulturni dom Črnomelj

Kako pripravimo tinkturo iz zelišč?

9:00 - 12:00

Kulturni dom Črnomelj

Od svežega zelišča do čaja

Delavnica spoznavanja sadnih in divjih sadnih vrst in nekaterih
izdelkov ter njihova uporaba.
Spoznavanje zelišč - učni vrt Zikosad in priprava tinktur iz
korenovk.
Spoznavanje predelave zelišč - žetev, čiščenje, sušenje,
shranjevanje.

16:00 - 20:00

Medgeneracijski vrt, Kulturni
dom Črnomelj

Dnevi zeliščarstva v Beli krajini

Dnevi zeliščarstva vključujejo zeliščarske delavnice, sejem
izmenjave semen in sadik, tržnico zeliščarskih izdelkov,
predstavitev društev ter predavanje na temo zeliščarstva.

Podizvajalec

ZIK Črnomelj, UTŽO Črnomelj
Podružnična šola Adlešiči

OŠ Komandata Staneta Dragatuš
Belokranjski muzej Metlika

29. 9. 2021
30. 9. 2021

13:00
1. 10. 2021

9:00 - 11:00

Belokranjski muzej Metlika
Belokranjski zeliščni vrt pod
Gorjanci, Dragomlja vas

Belsad
Zelišča na naših krožnikih

9:00 - 12:00

Čebelarsko-zeliščni učni park,
Jugorje pri Metliki

Destilacija sladkega pelina in ogled vrta

dopoldan

OŠ Vinica

skozi dan

Metlika

9:00 - 11:00

Učni vrt dr. Derganca, Semič

Beremo skupaj
Slikarski Ex Tempore - Hodim po metliških
ulicah
Sadni in zeliščni vrt - spoznavanje rastlin in
opravil na vrtu

Delavnica bo namenjena spoznavanju belokranjskega
prehrambenega podjetja, ki se je ukvarjalo s predelovanjem
sadja in izdelovanjem alkoholnih pijač. Ime podjetja je akronim
iz besed belokranjsko (bel) in sadje (sad).
Vodeni ogled zeliščnega vrta pod Gorjanci in delavnica uporabe
zelišč v kulinariki.
Vodeni ogled zeliščnega vrta, delavnica destilacije sladkega
pelina, predstavitev jedi z zelišči.
Razredničarka bo na bralno uro kot gostjo povabila njihovo
lansko razredničarko, ki jim bo brala zgodbe.
Mentorica bo spremljala in usmerjala učence pri likovnem
ustvarjanju na slikarskem EX TEMPORE.
Vodeni ogled sadnega in zeliščnega vrta.

Sadjarsko društvo Bele krajine
Frizerstvo Alenka Kukman s.p.
Anton Kočevar, dopolnilna
dejavnost na kmetiji
ZIK Črnomelj, ponudniki izdelkov iz
zelišč, Sadjarsko društvo Bela
krajina, Kmetijsko gozdarski zavod
Novo mesto, Udeleženci programa
socialna aktivacija in UTŽO,
Svetovalno središče Pokolpje

Belokranjski muzej Metlika
Anton Kočevar, dopolnilna
dejavnost na kmetiji
Slavko Žagar, nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, Študijski
krožek ZIK Učni vrt Zikosad
OŠ Vinica
OŠ Vinica
Zavod Jabolko
Frizerstvo Alenka Kukman s.p.

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum

Ura

Kraj izvedbe

zvečer

Dvorana KC Semič
OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

7:30 - 9:05

2. 10. 2021
3. 10. 2021

9:00 - 11:00

4. 10. 2021

9:00 - 13:00
8:20 - 12:40

5. 10. 2021

9:00 - 13:00
17:30 - 19:00

Po okolici Semiča
Ljudska univerza, ZIK
Črnomelj
Podružnična šola Adlešiči
Ljudska univerza, ZIK
Črnomelj

dopoldan

Muzejska hiša Semič
Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj, enota Loka

5. - 10. 10.

dopoldan

OŠ Vinica

6. 10. 2021

10:15 - 11:00

7. 10. 2021

7:30 - 12.30

Podružnična šola Adlešiči
OŠ Komandata Staneta
Dragatuš

17:00

Belokranjski muzej Metlika

zjutraj

Vinica
Knjižnica Črnomelj - Pod
čudežnim drevesom

8. 10. 2021

dopoldne

Ime aktivnosti

Jubilejno leto Jopipa Ipavca v sklopu
Svetovnega dne glasbe
Beremo drug drugemu

Kolesarsko potepanje po Semiču z okolico

Kratek opis aktivnosti
Podizvajalec
Skupaj z Glasbeno šolo Črnomelj se bomo spomnili 100.
obletnice smrti skladatelja in zdravnika dr. Josipa Ipavca (21.
12. 1873–8. 2. 1921), ki je za slovensko glasbeno zgodovino
ustvaril veliko pomembnih del. Med njimi posebej izstopata prvi
slovenski balet Možiček in najobsežnejše delo opereta Princesa
Vrtoglavka, sicer pa glavnino njegovega ustvarjanja
Kulturni center Semič in Glasbena
predstavljajo samospevi in orgelske skladbe.
šola Črnomelj
Učenci 7. razreda berejo učencem 2. razreda. Za tem bodo tudi
skupaj ustvarjali na dano temo.
OŠ Komandata Staneta Dragatuš
Kolesarsko potepanje po semiški občini in njeni okolici je
namenjeno vsem generacijam. S potepanjem pričnemo v
Kultrunem centru Semič. Cilj potepanja je spoznati kraj,
okolico, kulturne in naravne znamenitosti na kolesu. Dogodek
bo izveden v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2021

Občina Semič in Društvo
upokojencev Semič

Na delavnici, ki je namenjena udeležencem SA MOST, bomo
ZIK Črnomelj, Svetovalno središče
predstavili in reševali vprašalnik SVOS.
Pokolpje
Izdelava izdelka iz naravnega materiala.
Podružnična šola Adlešiči
Na delavnici, ki je namenjena udeleženkam SA Aktiviraj se,
ZIK Črnomelj, Svetovalno središče
Spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc
bomo predstavili in reševali vprašalnik SVOS.
Pokolpje
Delavnica v sklopu Tedna otroka bomo z najmlajšimi pripravljali
Kulturni center Semič in PGD
Pripravimo slastni medenjak
in pekli medenjake.
Črešnjevec
Vrtec Črnomelj, Center za krepitev
Voda za vse
Delavnica v sklopu Tedna otroka
zdravja
Učenci 1. razreda bodo od doma prinesli domače čaje, ki so jih
nabrale in posušile babice. le te jim bodo ob tem povedale še
Za vsako bolezen raste ena rož'ca
kakšno zgodbo. Nato bodo v šoli naredili čajanko.
OŠ Vinica
Učenci berejo izbrane knjige in se o vsebini prebranega
Beremo
pogovorijo.
Podružnična šola Adlešiči
Razstava izdelkov VINOREL, ki so jih ustvarili učenci od 6. do 9.
Razstava izdelkov VINOREL
razreda. Učenci so slikali z vinom.
OŠ Komandata Staneta Dragatuš
Na delavnici se bomo spoznali s pojavom poljedeljstva v času
neolitika, dobi, ki je sprožila preporod človeške vrste in je
hkrati močno vplivala na okolje. Vse rastline, s katerimi se
ljudje prehranjujemo še dandanes, so bile odkrite že v
neolitiku. Na stenah keramičnih posod, najdenih v Moverni vasi,
so arheologi odkrili ostanke mleka, mesnih maščob in sledi
Medenjak
čebeljiv voskov.
Belokranjski muzej Metlika
Učenci 3. razreda se bodo zjutraj priključili skupini
Telovadimo z upokojenci
upokojencev, ki vsako jutro telovadijo na šolskem igrišču.
OŠ Vinica
Beremo skupaj - za znanje in zabavo;
Knjižničarka Breda bo izvedla kamišibaj gledališče za 4 skupine
kamišibaj
vrtčevskih otrok.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Spoznavanje in vrednotenje lastnih kompetenc
Od ideje do izdelka

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2021
6. septeber - 10. oktober 2021
Seznam aktivnosti
Datum

Ura

Kraj izvedbe

Ime aktivnosti

9. 10. 2021

9:00 - 12:00

Semič z okolico

Jesenski pohod na Črešnjevec

11:00 - 19:00

Kulturni dom Črnomelj

Avdicije za glas maldih 2021

10. 10. 2021

Kratek opis aktivnosti
Jesenski pohod na Črešnjevec. Smer poti: Črešnjevec, domačija
Škof - ''Šrajf''. Prikaz in okušanje belokranjske pogače, ogled
zbirke domačega kmečkega orodja ter muzejske zbirke
partizanske bolnišnice Toplovec. Namen pohoda je vzpodbujati
ljudi k spoznavanju okolice svojega kraja, kulturnih znameni in
kulinaričnih dobrot našega kraja. Dogodek bomo izvedli v sklopu
Evropskega tedna mobilnosti 2021
Avdicije mladih glasbenikov med 10 in 30 let starosti za preboj
v finale najstarejšega slovenskega festivala za mlade
glasbenike.

Podizvajalec

Občina Semič in Društvo
upokojencev Semič

ZIK Črnomelj

