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DRUŽENJE S PSOM IN KNJIGO

V družbi jazbečarke boste izvedeli marsikaj o 
kužkih, se poigrali z njo in ji kaj prebrali. Druženje 
je namenjeno izboljšanju bralnih veščin in 
spoznavanju psov.  Društvo Tačke pomagačke. 
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.  

Sreda, po dogovoru
Prostori knjižnice

BEREMO S TAČKAMI – R.E.A.D. PROGRAM

Namen programa je izboljšanje govornih 
spretnosti in bralnih veščin s pomočjo 
neobičajnega poslušalca, terapevtskega psa. 
V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke.
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.

Ponedeljek, po dogovoru
Prostori knjižnice

Vsak četrtek,  ob 9.15
Grabeljškova dvorana, CKV

PLESI V KROGU

Plesi so lahkotni, igrivi in radostni. Primerni so 
za vse generacije. Za ples ne potrebujemo 
partnerja. Vodi Darja Bažec. Informacije na 
tel.: 01 750 9441, GSM: 031 682 230 Darja Bažec. 
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POSTANI MAGNET ZA ZAPOSLOVALCE
Torek, 5. november 2019, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

IZRAZNI PLES
Ponedeljek, 4. november 2019, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Mehkoba, fluidnost in lahkotnost 
gibanja nas bodo vodili v plesni izraz ob 
ponedeljkih, od 10.00 do 11.00. Pričnemo 
4. 11. 2019. Skozi različne vaje bomo 
vzpostavili stik s svojim telesom ter prebudili 
senzibilnost do sebe, drugih in okolice. 
Razgibali bomo telo, skozi krajše plesne 
sekvence pa urili telesni spomin in tako širili 
svoj gibalni repertoar, ki nam omogoča 
plesno izražanje v improvizaciji. Predznanje 
ni potrebno, lepo vabljene vse generacije. 
Informacije na: krizic.ema@gmail.com

POSTANI MAGNET ZA ZAPOSLOVALCE
Torek, 5. november 2019, ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

V sodelovanju z Andrejem Pešcem, bomo 
pripravili zanimivo predavanje na temo, 
kako postati pravi magnet za zaposlovalce. 
Udeleženci bodo pridobili koristna znanja 
o tem, kako postati zanimiv in iskan na trgu 
dela. Soočili se bomo z umetnostjo razvijanja 
svojega potenciala na vseh področjih, 
govorili o premagovanju omejujočih 
prepričanj, o odnosih, komunikaciji in moči 
inteligentnega dejanja ter odkrivali, kaj 
vse je tisto, kar vpliva na naše delovanje. 
Učili se bomo od najboljših in razvili vse-
privlačne kvalitete ter postali najboljša 
verzija samega sebe, s čimer bomo lažje 
očarali bodoče delodajalce. 
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