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5. december - Svetovni dan prostovoljcev
Drage prostovoljke, dragi prostovoljci!

Ob mednarodnem dnevu prostovoljcev se vam iskreno
zahvaljujemo, da vaš čas, znanje in izkušnje nesebično
podarjate za lepe trenutke in dobro počutje številnih
otrok in mladostnikov, ki se v naše programe preživljanja
prostega časa vključujejo tudi zaradi vas.
Hvala vsakemu prostovoljcu posebej, ki s svojimi
nesebičnimi ravnanji bogati naše dni.

NAPOVEDUJEMO
V DECEMBRU
USTVARJALNE DELAVNICE
»DARILA IZ SRCA«
bodo potekale od 12. do 23. decembra,
med 15. in 19. uro,
v Domu ustvarjalnosti mladih.

Le kdo se ne razveseli
novoletnega darila?!
Najbolj dragoceno in srčno je tisto, ki
ga izdelamo in ovijemo sami.

Novičko je pripravila
Urša Žiger

MLADI ZA NAPREDEK
MARIBORA 2017
18. novembra so bile zaključene prijave
letošnjih nalog v programu Mladi za
napredek Maribora 2017. Da bi se avtorji
čim bolje pripravili na oddajo nalog,
pripravljamo predavanja za pripravo
nalog.
Na predavanju bomo predstavili pripravo
pisnega dela naloge, del predavanja
bo namenjen tudi poglavju o družbeni
odgovornosti.
Predavanja bo izvajala koordinatorica
programa na posameznih šolah. Šolski
koordinatorji imajo še do 15. 12. 2016
čas, da se prijavijo za izvedbo predavanj.

Napovedujemo 4

VESELI DECEMBER -

PRIHOD DEDKA MRAZA
V soboto, 10. decembra, ob 17.00
PRIHOD DEDKA MRAZA Snežni stadion pod Pohorjem
Pesem o dedku Mrazu bo predramila pravljična bitja
s Pohorja, ugasnile bodo luči in na temnem pobočju
bo zagorela drobna, drobna lučka in se spuščala vse
nižje in vse bližje …
. . . v soboto, 10. decembra, ob 17. uri, ga bomo
pričakali na Snežnem stadionu pod Pohorjem in
znova zapeli ...

... Oj, že prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz…
Nastopa Čarovnik Grega.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

VESELI DECEMBER 5

VESELI DECEMBER -

SPREVODI DEDKA MRAZA
Dedek Mraz bo s svojo praznično okrašeno
kočijo s pravljičnim spremstvom potoval po
mestnih soseskah in se ustavil povsod tam,
kjer ga bodo čakali otroci …
Program obiskov dedka Mraza:

- torek, 13. december, ob 17.00 pri OŠ
Prežihovega Voranca in ob 17.30 pri OŠ
Kamnica
- sreda, 14. december, ob 17.00 pri vrtcu v
Brezju in ob 17.15 pri vrtcu
Pobrežje – enota Grinič
- četrtek, 15. december, ob 17.00
pri vrtcu Studenci - enota

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Poljane in ob 17.30 pri vrtcu v Limbušu
- ponedeljek, 19. december, ob 17.00 pri vrtcu
Tezno – enota Mišmaš in ob 17.15 pri OŠ Slave
Klavore
- torek, 20. december, ob 17.00 pri OŠ Gustava
Šiliha in ob 17. 15 pri vrtcu Jadvige Golež –
enota Ob gozdu
- četrtek, 22. december, ob 17.15 občina
Miklavž na Dravskem polju, s postanki v
Dravskem dvoru, Dobrovcah, Skokah in pri
OŠ v Miklavžu.
Natančen program in plan poti za
posamezen dan, najdete na naši spletni
strani.
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VESELI DECEMBER -

SLOVO DEDKA MRAZA
29. december, ob 17.00 VETRINJSKI DVOR
(Vilinsko mesto) in
ob 17.45 TRG LEONA ŠTUKLJA (veliki oder)

Dedek Mraz se bo zapeljal še po
praznično okrašenih mestnih ulicah
in se ustavil v pravljičnem Vilinskem
mestu, za zajca Benija pa ima prav
posebno darilo.
Predstavo »Prav posebno darilo« si
bomo ogledali v Vetrinjskem dvoru,
po prihodu dedka Mraza pa se bomo
skupaj z njim sprehodili do velikega
odra na Trgu Leona Štuklja, kjer mu bo
v slovo zapel Otroški pevski zbor OŠ
Bojana Ilicha.
Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj
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NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u
27. - 30. 12. 2016
LIKOVNE
DELAVNICE:
SNEŽAKI,
TAKI IN DRUGAČNI
od 27. do 30. decembra,
od 8.00 do 16.00
Ščepec domišljije, spretni
prsti, različni materiali … in
nastanejo snežaki vseh barv
in oblik, veliki in majhni …,
taki in drugačni.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Literarne delavnice:
PRAVLJIČNE PRAVLJICE
od 27. do 30. decembra, od 11.00 do 13.00
V pravljicah domišljija ne pozna meja, polne so čarobnih bitij,
neverjetnih doživetij in skrivnostnih pokrajin. Napišimo najbolj
pravljično pravljico!
Delavnica pisanja poezije: MOJA PESEM O …
28. decembra, ob 10.00
S pomočjo zabavnih vaj bomo spoznali osnovne značilnosti
pesniškega izražanja in izkušnjo zaokrožili z lastno pesmijo
na poljubno temo. Primerno za otroke med 7. in 14. letom.

Vse delavnice so brezplačne, zaželena je predhodna prijava.
Informacije in prijave: 02 229 94 52, 041 532 119,
tadeja@zpm-mb.si.
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NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u
27. - 30. 12. 2016
delavnica
kvačkanja in
šivanja:
UNI-KATno,
TOPLO, MODNO
od 27. do 29. decembra,
ob 10.00
Topla kapa, trak, šal ali pa
unikaten modni dodatek za
najdaljšo noč v letu. Vse to
si lahko izdelaš na delavnici
prijazne in unikatne
Mihelce.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Športno-jezikovne delavnice:
PING PONG
od 27. do 30. decembra, od 13.00 do 15.00
Z Martino je igranje namiznega tenisa nekaj posebnega, saj
nas hkrati tudi nauči angleških besed, povezanih s športom. Za
loparje je poskrbljeno, če pa imaš svoje, jih lahko prineseš.
Naravoslovne delavnice: EKSPERIMENTI
27. in 28. decembra, ob 12.00
Kaj se zgodi, če …? Eksperimenti nas vedno znova presenetijo
in nam razkrijejo skrivnostne zakone fizike in kemije.

Vse delavnice so brezplačne, zaželena je predhodna prijava.
Informacije in prijave: 02 229 94 52, 041 532 119,
tadeja@zpm-mb.si.

VESELI DECEMBER 9

NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u
27. - 30. 12. 2016
Plesna delavnica:
DANCEHALL

Sprostitvene delavnice:
SPROSTI SE IN LAŽJE ZADIHAJ!

28. in 29. decembra,
ob 10.00

28. in 29. decembra, ob 11.00

Dancehall je jamajški ples,
pri katerem se bomo zabavali
in razgibali, izvedeli pa
bomo tudi, kakšna imena in
pomen imajo njegovi plesni
koraki.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Preproste dihalne,
gibalne in druge
vaje za sprostitev,
ki se jih lahko
hitro
naučimo,
uporabimo pa kjer
in kadarkoli.

Vse delavnice so brezplačne, zaželena je predhodna prijava.
Informacije in prijave: 02 229 94 52, 041 532 119,
tadeja@zpm-mb.si.

VESELI DECEMBER 10

NOVOLETNE POČITNICE v DUM-u
27. - 30. 12. 2016
Sredin izlet:
POHOD NA PIRAMIDO

Digitalne delavnice:
SPRETEN.SI

28. decembra, ob 9.00,
zbirno mesto v DUM-u

od 27. do 29. decembra,
ob 11.00,
KreatorLab v kleti Tkalke
(Tkalski prehod 4)

Gibanje na svežem zimskem
zraku krepi telo in duha,
poplačani pa bomo tudi z
najlepšim pogledom na naše
mesto.

Novičko je pripravila
Tadeja Dobaj

Ustvarjanje risank in igric,
oblikovanje in tisk v 3D, vse na
tablicah, nekaj na računalnikih.
Več informacij o vsebini
delavnic, plačilu in prijava na
spletni strani: spreten.si.

Vse delavnice so brezplačne, zaželena je predhodna prijava.
Informacije in prijave: 02 229 94 52, 041 532 119,
tadeja@zpm-mb.si.

VESELI DECEMBER 11

POVABILO NA DOM MILOŠA
ZIDANŠKA
Dom je primeren za skupine otrok in odraslih, tako da gostimo vrtce,
šole, študentske skupine, društva, zveze, klube in druge organizacije.
Na Pohorje vas vabimo tudi v času prednovoletnih zabav in drugih
dogodkov ob zaključku leta, kjer se boste poveselili in sprostili s
sodelavci, poslovnimi partnerji ali prijatelji. Organizirate lahko
enodnevne ali več-dnevne dogodke z možnostjo polpenziona ali
polnega penziona. Decembra in januarja imamo za organizirane
skupine še proste termine.
Sporočite nam vaše želje in na osnovi tega vam bomo pripravili
ponudbo in se potrudili, da se boste pri nas imeli lepo.
Za več informacij pokličite v Referat za letovanja na 02 229-69-14 ali
pišite po e-pošti na referatzpm@zpm-mb.si.

Novičko je pripravila
Marina Škrubej

DOM MILOŠA ZIDANŠKA 12

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
MARIBOR
Društvo prijateljev mladine Maribor se ukvarja s humanitarno dejavnostjo in pozna veliko otrok,
ki bi bili veseli vaše pomoči, saj imajo veliko želja, ki jim jih starši žal ne morejo izpolniti, pa čeprav
je to le ''sendvič s poliko'', kot je nekoč deklica napisala v pismu dedku Mrazu.
Prihodki, s katerimi pri DPM Maribor pomagamo izpolnjevati želje otrokom in njihovim staršem,
so večinoma donacije in prostovoljni prispevki. Manjši, čeprav nič manj pomemben del prihodka,
pa so tudi donacije od dohodnine. Ker je do zaključka leta 2016 še čas, da izkoristimo svoje pravice
in del dohodnine namenimo tistemu, ki je po našem mnenju do tega upravičen, bi vas želeli
spomniti, da je tudi DPM Maribor že od leta 2007 na seznamu upravičencev, katerim lahko davčni
zavezanci namenimo do 0,5% svoje dohodnine.
Prilagamo povezavo do naše spletne strani, kjer si lahko pripravite in natisnete obrazec (ki ga je
potrebno do zaključka leta oddati na pristojnem davčnem uradu) in vas vabimo, da tudi na ta
način pomagate izpolnjevati skromne želje otrok!
ISKRENA HVALA VSEM, ki ste se klicu na pomoč že odzvali in tistim, ki boste to še storili.
Člani Društva prijateljev mladine Maribor vam želimo, da bi bil praznični december prijeten, prav
tako naj bo leto 2017srečno in lepo za vse!

Novičke je
je pripravila
Novičko
pripravila
Tadeja
Dobaj
Jožica Dobaj

Teden otroka
2009 13
3
ISKRICE
V OČEH

PODPIRAJO NAS

ŠE NEKAJ NOVEMBRSKIH UTRINKOV . . .

KOLOFON
Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza
prijateljev mladine Maribor.
Glasilo izhaja enkrat mesečno.
Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si
Sodelavke v tej številki:
Tadeja Dobaj, Marina
Škrubej in Jožica Dobaj
Oblikovanje: Urša Žiger in
Miha Sledič

