
Program posebnega dogodka samo za vas

Novo mesto, četrtek, 16. maj 2013, terasa RIC-a

Svečana otvoritev in nastop HIP HOP skupine
RIC PLAC (tržnica brezplačne izmenjave predmetov) “Prinesi, menjaj, odnesi”
Prav gotovo ima vsak izmed vas doma stvari, ki so vam v napoto, jih ne uporabljate, 
oziroma jih imate preveč ali celo odveč. To so lahko obleke, obutev, igrače, 
uporabne in delujoče stvari ... Prinesite jih na RIC PLAC. Vzemite, kar potrebujete vi.
Kako si s sodobno hrano uničujemo zdravje? 
O tem z Antonom Komatom. 
Mestni lov na zaklad
Po skrivnostnih poteh Novega mesta bomo mladi z zanimivimi aktivnostmi prišli do 
končnega cilja – zaklada. 

16.30−18.00 

DOPOLDNE 

POPOLDNE z dekliško vokalno skupino Lilith
Reciklirajmo sami, izdelajmo torbice
Ne veste, kako bi uporabili stare videokasete. Iz njih lahko naredimo čudovite 
torbice. S seboj prinesite debelo kvačko in stare videokasete.
Z ovčjo volno do čudovitih izdelkov
Kako iz volnene preje nastane čudovita kreacija, se prepričajte sami. Izdelovali 
bomo izdelke iz ovčje volne in oblekli celo milo.
Z lesenimi igračami v pravljični svet
Otroci bodo lesene igrače po lastni izbiri pobarvali, se z njimi igrali in jih odnesli 
domov. 
Čistim, torej sem!
Kuhinja ali straniščna školjka? Vprašanje za milijon evrov. Kje je običajno več 
nevarnih bakterij? Ne boste verjeli … v kuhinji! Kako jih odpraviti na poceni in 
učinkovit način? Odgovor boste izvedeli na naši delavnici. Pripravljali bomo 
domača, ekološka čistila.
Poizkusite se v igranju na didžeridu, gonge in pojoče sklede
Na delavnici bodo predstavljena glasbila, kot so didžeridu, pojoče sklede in gongi. 
Nanje pa se boste lahko preizkusili tudi sami. 
Strokovni dogodek projekta Dvig ravni pismenosti 
Delavnice: Z miško v roki, Digitalni spomini, Naša četica koraka −
z vajami do dobrega počutja, Pada globoko, skoči visoko, 
Ustvarjalnost  nas povezuje in Mizica, pogrni se.

10.00−10.10 
10.00−18.00  

10.10−11.30

10.10−14.00

17.00−18.30 

17.30−19.00 

16.30−18.15



Si želite izdelati torbico brez stroškov? Prinesite stare videokasete in 
presenečeni boste, kako uporabni so lahko njeni trakovi. Iz ovčje volne boste 
v nekaj minutah naredili prave kreacije: obeske za ključe, etuije za mobitel in 

oblekli celo milo. Otroci se bodo z lesenimi igračami popeljali v pravljični 
svet, jih pobarvali in odnesli domov. V mestnem lovu pa bomo iskali zaklad. 

Ste vedeli, da je v kuhinji več bakterij kot na straniščni školjki? Spoznali 
boste, kako jih odpravite na poceni in učinkovit način. Ste že kdaj igrali na 

pojoče sklede ali gong, pridite in poskusite.

Vse to in še več vas čaka v posebnem dnevu Parade učenja, ki ga organizira 
Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto). V okviru 

vseslovenske prireditve Teden vseživljenjskega učenja (TVU) bo prvič po 
sedmih slovenskih krajih potekala Parada učenja. 

Posebna in velika bo tudi v Novem mestu. 

Vabilo na 
posebno Parado učenja 2013

Četrtek, 16. maj 2013, na RIC-evi terasi na Topliški cesti 2 v Novem mestu 
(rumena stavba nad kompleksom TUŠ)

Izdelovali boste torbice in igrače, izmenjavali stvari, igrali na inštrumente, 
sodelovali na posebni RIC-evi paradi.
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Pokrovitelj TVU-ja je župan MO Novo mesto Alojzij Muhič. 

Poštnina plačana pri pošti 
8102 Novo mesto

Vabljeni tudi na ostale 
brezplačne dogodke v okviru 

Tedna vseživljenjskega učenja 
(TVU), ki bodo potekali vse do 

konca junija. E-koledar si lahko 
ogledate na: www.ric-nm.si
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