
                                                                        
 

                                                                                                                     
 

Brezplačni dogodki v MAJU 

v Točki moči – Večgeneracijskem družinskem centru Cerknica 

4., 10., 17. in 

25.5. ob 19h 

 
 

 
 

11.5. ob 16h      

                           

 

 

15.5. ob 18h 

 
 

 

22.5. ob 19h 

 

 

29.5. ob 19h 

 

 

Vesolje okoli nas 

V nadaljevalnih predavanjih si bomo ogledali nastanek, razvoj, zgradbo in 
bodočnost vesolja in osončja ter bližnjo in daljno  okolico v tistem delu vesolja, 
v katerem živimo. Predaval nam bo Rok Vidmar, ljubiteljski astronom od 
mladih let ter aktiven član astronomskega društva Javornik, predvsem kot 
predavatelj in mentor na mladinskih raziskovalnih taborih. 

 

Mali TehnoVed 

Delavnica združuje znanja iz različnih naravoslovnih področij (mehanika, 
elektronika, programiranje) na zabaven in inovativen način. Na delavnici bodo 
otroci spoznali svet robotike, mehanike in osnove konstruktorstva. Ustvarjali 
bodo z različnim materialom (kocke, elementi, mehanizmi...) ter iskali 
inovativne rešitve. Delavnica je primerna za otroke stare od 6 do 8 let. Vstop 
prost. Prijave zbiramo na e-mail druzinski.center.cerknica@gmail.com. 
 
 
Predavanje dr. Zorana Milivojevića: Moč in nemoč sodobnih staršev (v OŠ Cerknica) 

Dandanes so številni starši pri vzgoji svojih otrok izgubili smer, tudi cilji, h 
katerim vodijo otroka, so jim nejasni. Izgubili so to, brez česar vzgoja ni možna 
– starševsko moč. Družbene razmere se zrcalijo v družinskem življenju, s tem 
pa tudi v vzgoji in izobraževanju otrok. Čeprav še vedno obstajajo starši, ki od 
svojih otrok zahtevajo najboljše ocene in ukvarjanje s številnimi zunajšolskimi 
dejavnostmi, ki iz njih delajo tekmovalce in perfekcioniste, jih je v zadnjem 
času vse manj. Predavanje bo v srbskem jeziku.  
 
 

Martina Miholič: Postavitev družine 

Predstavitev knjige: Stopimo v zdravilno svetlobo družinske duše, katero je 
napisala Maja Korošak. V njej je predstavljenih dvanajst navdihujočih zgodb 
oseb, katere so imele že večji sklop postavitev pri terapevtu Boštjanu Trtniku. 
Knjigo bo predstavljala Martina Mikolič, katera se sama veliko poslužuje te 
terapevtske metode, saj z njeno pomočjo ugotavlja pozitivne spremembe tako 
na fizični, kot duhovni ravni. Knjigo bo mogoče tudi kupiti. 
 
 
Predstavitev srčnega in vraničnega tipa po tradicionalni kitajski medicini 

Poletje.... najtoplejši letni čas, čas sonca, toplote pa tudi dveh morfoloških tipov 
po tradicionalni kitajski medicini in sicer srčnega in vraničnega. 

Podrobneje si bomo pogledali morfološke lastnosti obeh tipov, hrano, ki ju krepi 
ali slabi ter spremljajoče težave in bolezni, ki ju lahko doletijo. Predavala bo 
diplomantka naturopatije Brigita Martinčič. 
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