
 

 
 

 

 
 

PROGRAM PRIREDITEV  
TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  NA OŠ BELTINCI 

 
TVU 2016 poteka letos med 13. in 22. majem (razširjen termin je od 13. maja do 30. junija). 
Z različnimi prireditvami se Tednu vseživljenjskega učenja že tradicionalno priključujemo tudi na OŠ 
Beltinci. 

 

IME PRIREDITVE OPIS DATUM, KRAJ VODJA 
Od Beltinec do 
Odranec ob potoku 
Črncu 

Zbrali se bomo na dvorišču OŠ 
Beltinci. Mimo trgovine Kalia bomo 
prišli na trim stezo ob potoku Črncu, ki 
vodi do Odranec. Pot do tja je dolga 
približno 4  km. Naš cilj je potočni mlin 
v Odrancih, v bližini pa je tudi muzej 
kovaštva in žganjarije, ki si ga bomo 
ogledali.  
V primeru slabega vremena bomo 
prireditev prestavili. 

ponedeljek, 16. 5. 
2016 ob 16.00 
 
Beltinci, Odranci 

 

Danilo Lebar 

Eko vrt – naša 
prihodnost 

Socialno podjetje Zavod za 
raziskovanje in razvijanje alternativnih 
praks so.p. Beltinci je svoja vrata 
odprlo konec novembra 2013. Glavne 
dejavnosti potekajo na območju 
nekdanje vrtnarije v središču Beltinec, 
zaposleni in prostovoljci jo urejajo kot 
ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt. 
Učenci izbirnega predmeta in drugi 
obiskovalci si bomo ogledali vrt. 

torek, 17. 5. 2016 
ob 12.30  
 
Zberemo se na 
dvorišču OŠ 
Beltinci in peš 
gremo na ogled 
vrta. 
 
 

Sabina Šajher 

Ancova galerija v 
Nedelici 

Zbrali se bomo na dvorišču OŠ 
Beltinci. Z avtomobili se bomo 
odpeljali v Nedelico, kjer si bomo pod 
strokovnim vodstvom ogledali domači 
muzej, t.i. Ancovo galerijo. Galerijo, ki 
je nastala v letu 2008 v hiši Ancove 
Bare, danes bogatijo škounikof salon 
iz Turnišča, Rousof salon iz Turnišča, 
secesijska jedilnica družine Kučko, 
farovška kuhinja, del čevljarske 
delavnice, del vaške gostilne, 
predmeti tkalske in šiviljske obrti, 
predmeti vinogradništva, poljedelstva. 

sreda, 18. 5. 2016 
ob 16.00 
 
Beltinci, Nedelica 

Boris Kučko 



 

 
 

 

Podobe s pasteli Učitelj likovne umetnosti na OŠ 
Beltinci bo predstavil likovno tehniko 
z voščenimi pasteli in prosto 
kompozicijo z barvnimi ploskvami na 
črnem papirju.  
Sodelujoči na delavnici se bodo 
preizkusili v likovnem ustvarjanju, 
naslikana dela pa bodo razstavljena v 
šolski knjižnici. 

četrtek, 19. 5. 
2016 ob 16.00  
 
likovna učilnica OŠ 
Beltinci 

Feri Poredoš 

Okusi srbske kuhinje Kako pripravimo dobro srbsko sarmo, 
metropolsko čorbo in še kaj? 
Pripravimo, skuhajmo in pojejmo! 
 

ponedeljek, 23. 5. 
2016 ob 16.00 
 
gospodinjska 
učilnica OŠ Beltinci 
 

Snežana 
Šeruga 

Predstavitev knjige 
dr. Bojana Zadravca 

V knjigi Prosi, pa dobiš!, ki jo je napisal 
dr. Bojan Zadravec, je 40 molitev in 40 
pesmi v prekmurščini. Avtor, ki je bivši 
učenec OŠ Beltinci in na šoli vedno  
dobrodošel gost, bo predstavil knjigo 
in spregovoril o pomenu 
prekmurskega jezika in prekmurski 
identiteti. 

zadnji teden maja, 
datum in uro 
določimo 
naknadno zaradi 
trenutne 
odsotnosti avtorja 
 
rdeča dvorana OŠ 
Beltinci 
 

dr. Bojan 
Zadravec 

 
Spoštovani sodelavci! 
 
Zaposleni v šolstvu smo ambasadorji učenja. Upam, da bo katera izmed prireditev 
zanimiva tudi za vas in se ji boste priključili. Vesela bom vaše prisotnosti. 
 
Prijazno dobrodošli na Tednu vseživljenjskega učenja 2016! 
 
 
 
 
Beltinci, 9. 5. 2016     
 

Cvetka Rengeo, koordinatorka TVU na OŠ Beltinci 


