Kje

bom preživljal
poletne

počitnice?

Domžale smo prostor zadovoljnih ljudi.
V poletnih mesecih ste vabljeni na branje pod krošnjami pri Knjigobežnicah,
sprehod ob čudoviti Kamniški Bistrici, obisk hladne Železne jame…
Poletni bilten v letošnji razširjeni izdaji ne ponuja zgolj počitniških varstev in taborov
za najmlajše občane, temveč tudi ideje za izlete, dogodke in druge atrakcije naših krajev
za vse starostne skupine.

Predstavitev poletnih počitnic v občini Domžale na spletni strani
www.visitdomzale.si
@visitDomzale

visit_domzale

Visit Domžale

POLETNE POČITNICE
Drage učenke in učenci, dragi vrtčevski otroci in spoštovani starši,
v naši občini je postala tradicija, da vam pred pričetkom poletnih počitnic
poklanjamo bilten Kje bom preživljal poletne počitnice? Bližajo se namreč
najlepši dnevu v letu, ko bomo imeli dovolj časa za raziskovanje, obiske
dedkov in babic, planinarjenje, druženje s prijatelji, ipd.
Zaradi epidemije, ki se je sicer zaključila, bo verjetno letošnje poletje
malo drugačno, pa vendar se bodo društva potrudila, da bodo počitniška
varstva in tabore izpeljala po svojih najboljših močeh in da bodo vaši
otroci z njimi zelo uživali in se sprostili.
V brošuri pa boste lahko našli še mnoge ideje za izlete, ki vam jih ponuja
Služba za turizem Domžale. V poletnih mesecih vam ponujamo
raziskovanje tematske poti na Šumberku z lisičko, plezanje na domžalski
umetni ali naravni plezalni steni, lahko pa se podate na domžalsko
čebelarsko pot ali na poučno pot Blata Mlake pri Radomljah, kjer boste
s pomočjo žabice odkrivali lepote pestre narave. Bolj športni posamezniki
lahko prekolesarite, pretečete ali prehodite celotno rekreacijsko pot ob
Kamniški Bistrici, se sprehodite po Poti spominov, obiščete Domžalski
dom na Mali planini ali pa se povzpnete na Križentaver.
Telovadba na fitnes napravah na prostem ali na telovadnih drogovih,
vam bo še dodatno popestrila vaše športne užitke, za prijetno ohladitev
v poletnih večerih pa se lahko podate v Češminov park ali v park Martina
Krpana.
Vsem skupaj želim brezskrbne, sproščene, nepozabne in varne poletne
počitnice. Naj bo ta čas namenjen vam in vašim najdražjim. Izkoristite ga!
S prijetnimi pozdravi,

Podžupanja
mag. Renata Kosec

a vodeni ogled pravljično-doživljajske poti
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sobota

sobota

11. julij

8. avgust

ob 10. uri

ob 10. uri

Zbor: Češminov park
Pomagaj lisički najti izgubljeni slamnik.
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ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE
VABI V PROGRAM

POLETNE POČITNICE
POČITNIŠKE AKTIVNOSTI BODO OD 17. 8. DO 31. 8. 2020
POTEKALE V PROSTORIH DRUŠTVA LIPA – UNIVERZE ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
TER V OSNOVNI ŠOLI VENCLJA PERKA, NA LJUBLJANSKI 58, DOMŽALE.
Program POPESTRIMO POLETNE POČITNICE 2019/2020
otrokom omogoča druženje, učenje, ustvarjalno preživljanje prostega časa in gibanje.
Dejavnosti bodo organizirane od 7.30 (sprejem otrok) do 15.30 ure.
Starši otroka lahko prijavite na malico in/ali kosilo.
Otrok potrebuje copate ter obleko in obutev za gibanje na prostem.
Stroški: prehrana (6 eur/dan, vstopnine…).
Zaradi priprave dejavnosti je obvezna predhodna prijava, ki je dostopna na spletni strani ZPM Domžale,
kjer bo v juliju 2020 objavljen program dejavnosti.
Rok za prijavo je 30. 6. 2020.
Dodatne informacije: 041 367 808
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Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana
v času poletnih počitnic 2020 pripravlja zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave poletne počitniške aktivnosti,
namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov
in izkušenih vzgojiteljev - animatorjev. Na voljo je več terminov letovanja na različnih lokacijah:
KRAJ
Poreč
Umag
Poreč
Poreč
Piran
Savudrija
Gorje
Gorje
Gorje
Gorje
Gorje
Gorje
Gorje

DATUM
3. 7. – 10. 7. 2020
7. 8. – 14. 8. 2020
17. 8. – 24. 8. 2020
24. 8. – 31. 8. 2020
24. 7. – 3. 8. 2020
7. 8. – 17. 8. 2020
29. 6. – 6. 7. 2020
6. 7. – 13. 7. 2020
13. 7. – 20. 7. 2020
20. 7. – 27. 7. 2020
27. 7. – 3. 8. 2020
10. 8. – 17. 8. 2020
17. 8. – 24. 8. 2020

ŠTEVILO DNI
7
7
7
7
10
10
7
7
7
7
7
7
7

CENIK LETOVANJ ZA POLETJE 2020:
VRSTA LETOVANJA
10 dni
Zdravstveno letovanje na morju
72,30 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju
330,00 €
Letovanja brez zdravstvenega predloga v hribih
---

TAM BO ….
Pobeg v Poreč
Umagfest
Potovanje okrog sveta
Party Poreč
Fotoutrip
Šport, šport, šport
Gremo v Gorje
Just say it!
Gozdne skrivnosti
Šport na gorskem zraku
Lahkih nog naokrog
Gozdne pustolovščine
V naravo na zabavo

7 dni
50,61 €
231,00 €
157,50 €

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, program, nezgodno zavarovanje in DDV.

Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostnikov na letovanja so
objavljene na spletni strani Zveze prijateljev mladine Domžale.
Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti s stalnim bivališčem v občinah Domžale, Trzin, Mengeš,
Lukovica in Moravče, če je bil v času od preteklega razpisa (od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton)
ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Obrazec: Zdravniški predlog je na razpolago pri osebnih zdravnikih otrok.
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urnik: julij, avgust
P 12.00 - 20.00
T 7.00 - 15.00
S 12.00 - 20.00
Č 12.00 - 20.00
P 7.00 - 15.00
S 7.00 - 12.00

Želvino poletno bralno popotovanje

otroci: 3-10 let

Beri, izpolni zgibanko in osvoji nagrado!

Poletje s knjigo

otroci, mladostniki: 10-15 let

Beri, izpolni zgibanko in osvoji nagrado!

Odklopi se!

otroci, mladostniki: 6-15 let

Druženje ob družabnih igrah

Bralno-spodbujevalni projekti
Poletni križ-kraž

Premetanka

otroci: 3-10 let

Namigi za branje

Zaklad se skriva v knjigah

otroci, mladostniki: 3-15 let

V knjigah poiščite „zaklad“ in osvojite nagrado!

Bralne poslastice

otroci, odrasli

Izposodite si vrečko presenečenja!

S knjigo v ... / knjigobežnice

otroci, odrasli

Branje knjig na prostem ...

Kozolec - naša etnološka dediščina

otroci, odrasli

Sodelujte v fotografskem natečaju!

Knjižničarji priporočamo

odrasli

Kakovostna literatura po izboru knjižničarjev.

Lov na besede

odrasli

V knjigah poiščite razglednico in osvojite nagrado!
www.knjiznica-domzale.si
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T 01 724 12 04

urnik: julij, avgust
P
zaprto
T 14.00 - 19.00
S 7.00 - 12.00
Č
zaprto
P 7.00 - 12.00
S
zaprto

v krajevni knjiznici Ihan
Zaklad se skriva v knjigah
otroci, mladostniki: 3-15 let

V knjigah se skrivajo zakladi zgodb,
ugank, pesmic, znanja…
Poiščite „zaklad“ in osvojite nagrado!

Igre na prostem

... v času odprtosti knjižnice!
... v primeru lepega vremena!

otroci, mladostniki: 3-15 let

Bralne poslastice
otroci, odrasli

Bralci si v poletnih mesecih lahko
izposodite vrečko presenečenja,
ki skriva zanimivo gradivo
po izboru knjižničarja.

www.knjiznica-domzale.si
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T 08 205 01 73

POLETNE CZM AKTIVNOSTI
DELAVNICA NARAVNE KOZMETIKE: FLUID ZA OBRAZ
Poletna delavnica naravne kozmetike bo v četrtek, 2. 7. 2020, ob 18. uri v
Centru za mlade Domžale. Delavnica je namenjena mladim do 30. leta in je
brezplačna. Izdelali bomo fluid za obraz, ki kože ne izsuši in ne masti,
temveč jo prijetno navlaži.
Vodi: Anja Vrhovec, dipl. kozmetologinja.

DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA: “cut out” animacija
V juliju ponovno izvajamo sklop delavnic animiranega filma, kjer boste spoznali “cut
out” animacijo. Delavnice bodo sestavljene iz 3 srečanj, ki bodo potekala od

ponedeljka, 6. julija, do srede, 8. julija, med 17. in 20. uro.

Skupaj bomo pripravili scenarij, zgodboris, likovno podobo … In tako izbrano temo s
kolaž tehniko spremenili v animiran film.

DELAVNICE T-SHIRT POSLIKAVE
Ste si vedno želeli unikatno majico, po svojem okusu? Imate morda že
idejo? Vabimo vas na delavnico T-shirt poslikave in dekoracije, kjer boste
izbrano predlogo prenesli in naslikali na majico. Po končanem slikanju in
sušenju se bodo majčke dodatno okrasile s šivanjem perlic, niti, čipk ...

Delavnice so sestavljene iz 3 srečanj, 29., 30. 6. in 1. 7. 2020, z začetkom ob 16. uri.

Vodi: Urška Grošelj, akademska restavratorka

czm_domzale
czm.domzale

www.czm-domzale.si

Obvezne predhodne prijave
na info@czm-domzale.si.
ali 040 255 568.
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V CENTRU
ZA MLADE
DOMŽALE

Za otroke od
1. do 5.
razreda.
Prednost imajo
otroci iz Občine
Domžale.

VESELE
POLETNE
POČITNICE

Od ponedeljka
do petka med
9. in 15. uro.
Vsak otrok je
lahko v programu
največ dva
tedna.

od 24. 8.
do 28. 8.

Prispevek:
4€/dan
(prigrizek, kreativni
material,
vstopnine).
Malico otroci
prinesejo s seboj.

Prijave bomo začeli zbirati v juliju. Točen datum bo
objavljen na naši spletni strani www.czm-domzale.si.
V kolikor pride do spremembe zdravstvene
situacije v Sloveniji, vas bomo o morebitnih prilagoditvah programa pravočasno
obvestili.

Center za mlade Domžale, Ljubljanska c. 58
www.czm-domzale.si, info@czm-domzale.si,
01/722-66-00, 040/255-568
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POLETNE POČITNICE 2020
Datum

Počitnice

Lokacija

Cena

29. 6. - 3. 7.

ROBO POČITNICE + delavnice

Domžale

150€

6. 7. - 10. 7.

KOCKA POČITNICE

Domžale

130€
150€

13. 7. - 17. 7.

ROBO POČITNICE + delavnice

Domžale

20. 7. - 24. 7.

KOCKA POČITNICE

Domžale

130€

27. 7. - 31. 7.

ROBO POČITNICE + delavnice

Domžale

150€

3. 8. - 7. 8.

KOCKA NARAVOSLOVNE POČITNICE

Arboretum

150€

10. 8. - 14. 8

KOCKA POČITNICE

Domžale

130€

17. 8. - 21. 8.

GREMO V GORE

Šija

350€

24. 8. - 28. 8.

ROBO NARAVOSLOVNE POČITNICE

Arboretum

150€

Datum

Ura

TEČAJ PLAVANJA V DOMŽALAH

Cena

6. 7. - 10. 7.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA, ŠPORT IN KOCKE

110€

13. 7. - 17. 7.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

120€

20. 7. - 24. 7.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

120€

27. 7. - 31. 7.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA, ŠPORT IN KOCKE

110€

3. 8. - 7. 8.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

120€
115€

10. 8. - 14. 8

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVALNJA Z ROL(K)ANJEM

17. 8. - 21. 8.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA, ŠPORT IN KOCKE

110€

24. 8. - 28. 8.

8:30 - 10:00

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

120€

ZAVOD 1-2-3

070 295 617 | info@zavod12.si | www.zavod123.si

14

POLETNE POČITNICE 2020
POLETNE POČITNICE Z MAVRICO
Datum

TEMATSKE POČITNICE
Domžale, Kamnik, Vodice

Lokacija

Cena

29. 6. - 3. 7.

INDIJANSKE POČITNICE

Domžale

140€

6. 7. - 10. 7.

MOJSTRSKE POČITNICE

Domžale

140€

13. 7. - 17. 7.

INDIJANSKE POČITNICE

Arboretum

150€

MOJSTRSKE POČITNICE

Domžale

140€

20. 7. - 24. 7.

KUHARSKE POČITNICE (8+)

Domžale

140€

27. 7. - 31. 7.

RAZISKOVALNE POČITNICE

Domžale

140€

3. 8. - 7. 8.

OD KMETIJE DO KMETIJE

Domžale

150€

10. 8. - 14. 8.

INDIJANSKE POČITNICE

Domžale

140€

17. 8. - 21. 8.

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNE POČ.

Arboretum

150€

INDIJANSKE POČITNICE

Domžale

140€

KUHARSKE POČITNICE

Domžale

140€

Šija

350€

24. 8. - 28. 8.

P O Č I T N I C E V N A R AV I
17. 8. - 21. 8.

GREMO V GORE

PLAVALNI TEČAJI na bazenu v Domžalah
bazen DOMŽALE, otroci 3.5 - 12 let, 8:30 - 10:00
(za otroke od 11 let dalje možno varstvo v terminih plavanja)
6. 7. - 10. 7.

TEČAJ PLAVANJA, ŠPORT IN KOCKE

Domžale

110€

13. 7. - 17. 7.

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

Domžale

120€

20. 7. - 24. 7.

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

Domžale

120€

27. 7. - 31. 7.

TEČAJ PLAVANJA, ŠPORT IN KOCKE

Domžale

110€

3. 8. - 7. 8.

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

Domžale

120€

10. 8. - 14. 8.

TEČAJ PLAVANJA Z ROL(K)ANJEM

Domžale

115€

17. 8. - 21. 8.

TEČAJ PLAVANJA, ŠPORT IN KOCKE

Domžale

110€

24. 8. - 28. 8.

TEČAJ PLAVANJA Z LEGO ROBOTIKO

Domžale

120€

PRIJAVE IN INFORMACIJE:

+386 31 314 870
info@sadmavrica.si
www.sadmavrica.si
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
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TURISTIČNO IN REKREATIVNO DRUŠTVO TURNŠE ČEŠENIK

Prijave zbiramo do 20. 6. 2020, prijavite se lahko na spodnjih dveh elektronskih naslovih:
trd.turnse.cesenik@gmail.com | luka.kotnik10@gmail.com
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Plavalno društvo Domžale
in Športno društvo Sonček

Med poletnimi počitnicami organiziramo

Poletno šolo plavanja z gimnastično šolo
in popoldanskim varstvom
Za otroke od 4. do 14. leta!

SUPER CENA!
Celodnevno učenje in zabava

Vključena prevoz in kosilo – Radomlje, Kamnik in Domžale

3 termini:
13. 7.–24. 7. 2020

29. 6.–10. 7. 2020

17. 8.–28. 8. 2020

Hitri plavalni tečaji

1 teden od ponedeljka do petka od 16:00 do 17:30

(5 terminov v juniju, juliju in avgustu na Kamniškem bazenu)

HITRO IN UČINKOVITO!
Prilagajanje na vodo, učenje plavanja, vzdržljivost in tehnika
Več info in prijava:
www.plavalnodrustvo-domzale.si
info@plavalnodrustvo-domzale.si
Tel: 040 836 218 (Gaja)
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Poletni oratorij 2020
Župnija Domžale

ZAUPAM,
ZATO SI UPAM!
29. 6. do 3. 7. 2020
Prijava preko internetne strani:
http://zupnija-domzale.rkc.si/
Več informacij:
e-mail: zupnija.domzale@rkc.si
tel: 01 724 40 93
župnik Klemen: 041 874 577

Dragi otroci!
Bližajo se poletne počitnice, zato vas že sedaj vabimo na oratorij,
ki bo letos potekal pod naslovom:
ZAUPAM, ZATO SI UPAM!
Spoznavali bomo kraljico Estero, svetopisemsko junakinjo,
ki s svojim zaupanjem v Boga dokazala njegovo moč.
Spremljali jo bomo pri njenih podvigih in dogodivščinah, kjer je doživela marsikaj.
Na oratorij ste povabljeni vsi osnovnošolski otroci,
da se nam pridružite in ob delavnicah ter pogovornih skupinah
preživite z nami teden počitnic.

Prijave zbiramo do ponedeljka, 22. 6. 2020
19

BREZPLAČNO KOTALKANJE
s tekmovalci in trenerji Kotalkarskega kluba Pirueta
v petek, 3. 7. 2020 od 19.00 do 20.00 ure.
Pridružite se nam kotalkarski navdušenci vseh starosti in vsakršnega znanja.
Kotalkali bomo na večnamenski ploščadi (drsališče) v Domžalah.
Za udeležbo se je potrebno predhodno prijaviti.
Prijave in informacije: 041 864 464 ali pirueta.domzale@gmail.com
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Poletni tečaj
UMETNOSTNEGA KOTALKANJA
s Kotalkarskim klubom Pirueta
Zabavno učenje osnovnih in zahtevnejših
prvin umetnostnega kotalkanja
pod strokovnim vodstvom.
Tečaj umetnostnega kotalkanja je namenjen
otrokom vseh starosti, tako popolnim
začetnikom kot tistim, ki osnovne prvine
kotalkanja že obvladajo ter si želijo naučiti več.
Tečaj kotalkanja bo potekal
od 29. 6. 2020 do 2. 7. 2020,
vsak dan od 19. do 20. ure (cena 30 EUR).
Pridruži se nam na večnamenski ploščadi
(drsališče) v Domžalah!

Prijave in informacije: 041 864 464 ali pirueta.domzale@gmail.com
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www.otok-sporta.si | 031/306-992 | 040/362-272
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Center Kiron v Radomljah je prvi center v Sloveniji,
ki se ukvarja z inovativnim, naravnim in celostnim
pristopom do konj in jahanja ter z raziskovanjem
moči konja, kot učitelja v osebnem razvoju.
Nahajajo se v Radomljah, na zemlji, ki so jo
poimenovali Terra Anima (Zemlja Duše), v centru,
ki so ga ustvarjale in zgradile zgolj ženske roke.
Ponujajo vam:
• trening osebnostne rasti s konjem,
• celostni tečaj jahanja,
• ples s konji,
• sakralna ježa,
• meditacijo s konji,
• in programe za mlade konjesrčne.

Info: 031 26 66 88 (Neja Meta Rojc)
041 980 876 (Špela Kaplja)
za programe: Osličkova igrarija,
Konjesrčni spomin, Praznovanje rojstnega dne
E: neja.meta@gmail.com
kapljaspela@gmail.com

www.centerkiron.com
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POLETNO PLAVALNI in ŠPORTNO RAZISKOVALNI TABORI
Športno društvo
FAN VIT-AS

Račni Vrh 27, 1233 Dob
Info: 040 209 066, 040 240 100
fanvitas@siol.net
www.fanvit-as.com

PLAVALNI TABORI - Domžale
Bodo potekali med šolskimi počitnicami vsak
dan od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure.
Zaradi slabih vremenskih razmer, tečaj ne odpade, saj bomo
odšli v Atlantis (potrebno bo doplačilo). Topla malica je
vkljucena v ceno.
Program KONJIČEK - je namenjen neplavalcem in mlajšim
otrokom (4-8 let), ki še niso samostojni plavalci. Otroci se
naučijo novih plavalnih veščin in napredujejo po plavalni
lestvici od bronastega konjička naprej. Uživajo ob vodnih
igrah v bazenu in se na travniku zabavajo ob nogometu,
lovljenju in športnih igrah.
Program DELFINČEK - je namenjen plavalcem in malo starejšim otrokom (8-14 let),
ki želijo izpopolniti tehniko plavanja in se zabavati ob športnih igrah: baseball,
vaterpolo, nogomet na travi in odbojka na mivki. Na koncu tabora si skušajo
pridobiti naziv srebrnega, zlatega delfina ali delfina reševalca.
ZA KOGA: za otroke od 4.–8. leta in od 9.–14. leta starosti
CENA: 115 EUR + članarina 5 EUR / 5 dni
195 EUR + članarina 5 EUR / 10 dni
TERMINI: 1.) 13.07–17.07., 2.) 20.07.–24.07., 3.) 27.07.–31.07.,
4.) 03.08.–07.08., 5.) 10.08.–14.08.

ŠPORTNO RAZISKOVALNI TABORI - Domžale in okolica
Dejavnosti po dnevih:
ponedeljek: teniško - plavalni dan, torek: kolesarsko - jahalni dan,
sreda: baseball, nogomet in kopanje, četrtek: lokostrelstvo, rolanje
in plavanje, petek: skriti zaklad, zabavne igre in plavanje.
Topla malica je vkljucena v ceno.
ZA KOGA: za otroke od 5.–10. leta in od 11.–15. leta starosti
CENA: 125 EUR + članarina 5 EUR
TERMIN: 1.) 20.07.–24.07., 2.) 24.08.–28.08.

www.fanvit-as.com • fanvitas@siol.net
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Jezikovni svet NAVITAS

Se že
veselite
poletnih
počitnic
?

Ali bi radi doživeli pravo pustolovščino sredi zelenih gričev in
izpopolnili znanje angleščine in nemščine?

MEDNARODNI POLETNI
JEZIKOVNI TABORI ZA OTROKE

12. 7. – 18. 7. 2020

25. 7. – 1. 8. 2020

GLASBENO-JEZIKOVNI TABOR*
ANG, NEM, SLO

FOTO-ŠPORTNI TABOR*
ANG, NEM, SLO

(8 – 12 let)

(10 – 15 let)

Oba tabora izvajamo na Prevorju na Kozjanskem.
Otrokom je na taboru omogočen pristen stik z naravo z vsemi čuti, brez uporabe
elektronskih naprav in televizorjev. Učenje jezikov je integrirano v dopoldanske
in popoldanske tematske delavnice, ki potekajo večinoma v naravi.
Lokacija je zelo varna, saj so taborniki dejansko sami na tej lokaciji.

*Tabori z MATERNIM GOVORCEM ANGLEŠČINE.
Informacije in prijave na 040

256 171 ali 041 763 031.

Več o jezikovnih taborih na: www.poletni-tabori.si
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OBNOVITEV ANGLEŠKE SLOVNICE PREKO
ELEKTRONSKIH MEDIJEV!

ZA SAMOZAVESTNEJŠI IN BOLJ SPROŠČEN
ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA PRI URAH ANGLEŠČINE

KONTAKT

Termin:
24.8.2020 – 28.8.2020 1x na dan 60 min
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GSM: 041/ 317 - 444
e-mail: dude@dude.si

Poletne jezikovne delavnice
2020
KAJ SE BO DOGAJALO?

❖ Z nami se boš učil angleščino!
❖ Spoznal boš eksotične živali, če boš zbral dovolj poguma, jih boš
lahko tudi božal.
❖ Obiskal boš slamnikarski muzej.
❖ Po Šumberku boš lisički pomagal iskati izgubljeni slamnik.
❖ Povabljen boš na piknik, kjer se boš igral in udeležil štafetnih iger
ter se noro zabaval
❖ Odlično boš pripravljen na novo šolsko leto!

TERMIN
17.–21. avgust 2020
-

22 let izkušenj z organiziranjem poletnih delavnic
najmanj 35 ur (60-minutnih):
od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00,
starost otrok: 5-14 let,
8-12 otrok v skupini,
brezplačno varstvo otrok pred in po programu
(po dogovoru),
v ceno je vključeno vodenje, kosilo, prevozi, vstopnine, delavnice, najem
piknik prostora, majica, mapa, športni in likovni rekviziti, didaktični
material,...
Delavnice bodo potekale v klimatiziranih prostorih
centra DUDE in na prostem.

CENA
140,00 € + 22 % DDV = 170,80 €

Število mest je omejeno, zato pohitite z vpisi.
KONTAKT:
DUDE d.o.o. Center za svetovne jezike
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel: 01 721 69 13
GSM 041 317 444
www.dude.si;
dude@dude.si
Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
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Tudi letos vas vabimo na brezplačno vadbo
Zhineng Qigonga v geomantskem parku Martina Krpana
v Domžalah, ki je namenjena mladini, staršem in starim
staršem, ter vsakemur katerega zanimata zdravje in notranji
mir.

Posvetili se bomo vadbi za našo hrbtenico s pomočjo žoge,
del vadbe pa bo namenjen tudi umirjanju našega uma.
Vadba je namenjena vsem, ne glede na starost in fizično
pripravljenost.
Za vadbo potrebujete rahla in udobna oblačila, vodo
ter voljo do spoznavanja sebe.

Vadba Zhineng Qigong uporablja Metodo notranjega
raziskovanja in je namenjena vsem,
- ki želite regenerirati svoje telo in okrepiti svoje zdravje
- ki se soočate s stresom in bi radi ohranili notranji mir
- ki bi radi bolje razumeli delovanje zavesti in Qi energije,
njuno povezavo in aktivno uporabo.

Več informacij: FB stran Društvo leteča želva
E-mail: leteca.zelva@gmail.com
Telefon: 030 316 016
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Z nami se boste lahko zabavali na plavalnih
in aktivnih počitnicah.
13. 7. – 17. 7. 2020, plavalne počitnice
20. 7. – 24. 7. 2020, plavalne počitnice
3. 8. – 7. 8. 2020, plavalne počitnice
10. 8. – 14. 8. 2020, aktivne počitnice v Hiši na travniku
V primeru velikega zanimanja
pa se bodo organizirali
dodatni termini.

Prijavite se lahko preko elektronskega naslova: skratpetka@gmail.com
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ORATORIJ JARŠE
Živjo otroci!

Mladi iz Jarš letos ponovno pripravljamo oratorij.
Sem Estera, letošnja glavna junakinja našega oratorija,
kjer se bova prav kmalu družila. Komaj že čakam, da te vidim!
Veselim se, da ti bom lahko povedala svojo zgodbo, v kateri
sem bila kraljica Perzije in sem… no, čisto vsega ti pa ne
smem povedati, da bo ostalo še kaj za oratorij! :)
Skupaj z animatorji že koooomaj čakamo, da te spoznamo.
Se vidimo na jarškem oratoriju, na katerega se lahko prijaviš
na spletni strani Župnije Jarše ali na Facebook strani
Društva mladih Jarše!
Ne pozabi povabiti tudi svojih prijateljev!
Za kakršnakoli vprašanja in dodatne informacije pa lahko
pokličete na številki:
040 662 548 (Meta) in 070 433 447 (Blaž)
ali nam pišete na elektronski naslov:
drustvo.mladih.jarse@gmail.com.
Pozdravčke, Estera in jarški animatorji
KDAJ: na enem od treh terminov:
30. 6. – 2. 7. (od 1. do 6. r.),
4. 7. – 6. 7. (od 7. do 9. r.),
8. 7. – 10. 7. (od 1. do 6. r.)
od 9h do 16h, možno tudi jutranje varstvo od 7h dalje
KJE:

Župnišče v Jaršah, Jarška cesta 65
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PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

BREZPLAČNE
VADBE
ZA ODRASLE IN OTROKE
v juliju in avgustu

VADBA ZA ZDRAV HRBET
torek, park Martina Krpana, 19:00 - 20:00
GIBALNE URICE za otroke
torek, park Martina Krpana, 19:00 - 20:00

projekt podpira Športna Unija Slovenije

ŠAD MAVRICA
www.sadmavrica.si
031 314 870
info@sadmavrica.si
33

V okviru mladinskega odseka Planinskega društva Domžale
načrtujemo aktivnosti za otroke in mladino v poletnih mesecih.
V avgustu se bo izvedel večdnevni zahtevnejši pohod po Julijskih Alpah
in sicer od 13. od 16. avgusta 2020.
Namenjen je starejšim osnovnošolcem in osnovnošolkam.
Druga načrtovana aktivnost pa ja družinski tabor,
ki bo potekal med 28. in 30. avgustom 2020
na Domžalskem domu na Mali planini.

Več informacij in gradiva boste našli na naši spletni strani

www.pdd.si
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ČEŠMINOV PARK
Sobota,
12. 9. 2020
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Češminov park
Kopališče Domžale
Vir /bar Sahara/
Vir /pri leseni skulpturi v parku/
Šumberk /ob brvi čez Kamniško Bistrico/
Homec /počivališče ob peš brvi/
Dob /park Močilnik/
Domžalski dom /na Mali Planini/
Ihan /igrišče/
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Ob svetovnem dnevu čebel 20. maju sta naši
društvi čebelarjev Domžale in Krtina - Dob

praznovali z odprtjem Domžalske čebelarske

poti, ki sta jo uredili ob pomoči Turistično

informativnega centra (TIC) v okviru Urada župana
Občine Domžale ter s celovito predstavitvijo

čebelarstva na domžalskem tržnem prostoru.
Ob učnem čebelnjaku v parku pod Močilnikom,
so se zbrali številni ljubitelji čebel in čebelarstva,

med njimi tudi župan Toni Dragar in podžupanja
Občine Domžale, mag. Renata Kosec, mag.

Saša Milanovič, glavna republiška inšpektorica
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,

Rok Janez Šteblaj, član vodstva Čebelarske zveze

Slovenije, Barbka Drobnič, ravnateljica OŠ Dob
številni čebelarji in čebelarke in skupaj svečano

odprli Domžalsko čebelarsko pot.

Pet km dolgo prijetna pot ob Rači in Kamniški

Bistrici je primerna za sprehajalce in kolesarje,
predvsem pa polno informacij o čebelarstvu,

čebeljih pridelkih, ter pomenu čebel za človeka
in naravo.

Na domžalsko čebelarsko pot lahko vstopite

kjerkoli na poti med dvema učnima čebelnjakoma
ČD Krtina – Dob v parku pod Močilnikom in

ČD Domžale v bližini Centralne čistilne naprave
Domžale – Kamnik. Na poti vas spremlja 12

tabel v treh jezikih, ob katerih boste dobili vrsto

informacij o zgodovini, pomenu čebelarstva, skrbi
za čebele in delu čebelarjev, vrsto tabel pa boste
našli že na samem začetku poti – v parku pod

Močilnikom ob učnem čebelnjaku ČD Krtina, Dob.
Čebelarstvo se je na tem območju organizirano

začelo že 1919. leta, zatorej v prihajajočem letu
praznuje 100-letnico. Tradicijia čebelarstva je v

naših krajih sestavni del življenja. Zato je toliko
bolj pomemben odgovoren odnos do čebel in

posnemanje njihovega sodelovanja in skupnega
dela. Sodobni čas omogoča nove pristope v

čebelarjenju. To nudi človeku pozitivne in hkrati

terapevtske vplive čebeljih pridelkov. Slovenija kot
močna, ponosna, pomembna čebelarska dežela,
potrjuje to tudi s svojo zgodovino, arhitekturo,

panjskimi končnicami, predvsem pa organiziranim

čebelarstvom in skrbjo za slovensko čebelo.

Dobrodošli na domžalski
čebelarski poti!
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Domžalska pot spominov
planinska obhodnica

Sprehodite se po več kot 110 km dolgi
Poti spominov, ki je bila uradno odprta
leta 1980.
Pot obišče 53 pomnikov in spominskih
obeležij iz 2. svetovne vojne, nudi pa
nam tudi veliko užitkov v razgledih
na Kamniško-Savinjske Alpe, Julijce in
Karavanke, po lepoti pa ne zaostajajo
razgledi na dolino reke Save, na Moravško in Tuhinjsko dolino, Črni graben
in Posavsko hribovje.
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Športni park

Hrastje Depala vas

• Otroško igrišče za najmlajše
štiri enostavna ter eno kompleksno igralo
(z obilico proda za lopatke in kanglice),
• Nov asfaltni kolesarski poligon,
• Za ekipne športne – nogomet ali košarka,
• Street – workout,
• Urbana oprema za preživljanje prostega
časa v objemu hrastov.
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Domžale so poleti 2017 postale bogatejše
za nov kolesarski poligon »pumptrack«,
ki se nahaja na območju Športnega parka
ob Robovi ulici na Viru pri Domžalah.
Kolesarski poligon sestavljajo zaobljene
grbine in zavoji, zato je steza zelo razgibana
in omogoča raznoliko, zabavno in obenem
varno vožnjo.
Primeren je za kolesa vseh velikosti, rolke,
rolerje in skiroje. Na stezi kolesarjem
ni potrebno vrteti pedal, ker se gibajo
s premikanjem telesa navzgor in navzdol.
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Moja zgodba je preprosta.
Sem Ana Cajhen. Po duši in srcu sem zgodovinar, ljubitelj tradicije in zgodb, ki se dedujejo po ustnem izročilu, vse življenje spoštujem delo človeških rok in pomena, ki ga
daje vsakemu posamezniku.
ŠIVAM SLAMNIKE, TISTE PRAVE DOMŽALSKE!
Šivanje slamnatih kit me izpolnjuje, mi je v veliko veselje in me sprošča, sami moji
začetki »slamnikarjenja« pa so se začeli iz gole radovednosti, ko sem se na tečaj šivanja slamnikov pod mentorstvom Joži Košak v organizaciji Slamnikarskega muzeja
Domžale in občine Domžale prijavila, da se tudi v praksi podučim, kar kot sodelavka
Slamnikarskega muzeja, v teoriji podajam obiskovalcem.
Vsi moji izdelki nosijo svojo sporočilnost o zavedanju zgodovine in tradicije;
• pozdravljajo delo človeških rok in ročne spretnosti, so čudovit spomin na vse naše
prednike;
• izdelani so iz prave slame, na mašinci stari 110 let in to po postopku, ki je v uporabi
140 let;
• so ekološki in so unikati, ki nosijo delček mene!
Odločila sem se, da prispevam k obuditvi tradicije izdelovanja slamnikov in
drugih izdelkov iz slame, da ponesem star način izdelovanja v nove čase,
da obudim delo rok Domžalcev, ki je bilo predolgo razvrednoteno in ni je lažje poti, kot
narediti izdelek poln tradicije, zgodovine, ljubezni.

45

Ana Cajhen s.p.
Pšata 32, 1262 Dol pri Ljubljani
Kontakt: 00 386 41 809 667
Elektronska pošta: cajhenana@gmail.com
Spremljate me lahko na:
ana_cajhen
Ana Cajhen / Izdelki iz slame Ana Cajhen
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nedelja, 20. 9. 2020, od 9. do 13. ure

Prireditev je namenjena otrokom od 6. do 14. leta,
dobrodošli pa so tudi mlajši in starejši
otroci in njihovi starši.
Otroci se bodo lahko preizkusili v
spretnostih s področja gasilstva,
predstavila se bodo prostovoljna gasilska
društva z območja Gasilske zveze Domžale
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PREVERI, ČE SE V DOMŽALAH RES NIČ NE DOGAJA!
POBRSKAJ MED VSEMI DOGODKI, KI JIH V OBČINI
DOMŽALE PRIPRAVLJAJO ZA MLADE.

KLIKNI NA
PRVI PORTAL ZA MLADE V
OBČINI DOMŽALE


 

WWW.DOMZALEZAMLADE.SI

ZAGOTOVO ŽE POZNAŠ VSE MEDNARODNE PROJEKTE, KI SEM JIM
LAHKO PRIKLJUČIŠ? NE? SI LE EN KLIK STRAN DO NEVERJETNIH
PRILOŽNOSTI, KI BODO RAZŠIRILA TVOJA OBZORJA, MOČNO OBOGATILA TVOJ ŽIVLJENJEPIS IN POVEČALA TVOJ KROG STIKOV PO CELEM
SVETU. NAM ŠE VEDNO NE VERJAMEŠ? NAJ TE TOREJ PREPRIČAJO KAR
VTISI MLADIH, KI SO STRNILI SVOJE IZKUŠNJE NA PORTALU


 

WWW.DOMZALEZAMLADE.SI
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TABORNIKI, SKAVTI, MLADINSKI CENTER IN
MLADINSKI SVET TER DRUŠTVA MLADIH…
ODKRIJ, KATERE MLADINSKE ORGANIZACIJE
IN DRUŠTVA OBSTAJAJO V OBČINI DOMŽALE
IN SE JIM PRIDRUŽI PRI NJIHOVIH POBUDAH
IN AKTIVNOSTIH.


 
WWW.DOMZALEZAMLADE.SI

PRAVIJO, DA JE ZDRAVJE NUJEN TEMELJ, NA KATEREM LAHKO
GRADIMO. ZATE SMO ZBRALI VSE POMEMBNE KONTAKTE ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV, KI NUDIJO ZDRAVSTVENE STORITVE. NAVAJAMO
TUDI ORGANIZACIJE ZA POMOČ PROTI ZASVOJENOSTI IN DUŠEVNO
ZDRAVJE, ORGANIZACIJE, KI NASLAVLJAJO LBGTQ+ TEME
IN ZAUPNE TELEFONE.


 
WWW.DOMZALEZAMLADE.SI
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www.visitdomzale.si
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