
     

 

OPIS RAZSTAVNEGA PROGRAMA 

 

Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem organizira: 

 tečaje kitajskega jezika za osnovnošolce, srednješolce, odrasle, poslovneže, turistične delavce, 

 intenzivne tečaje kitajskega jezika in kulture med počitnicami: poletna, jesenska in zimska šola,  

 14-dnevno Poletno šolo v Šanghaju za dijake in študente v sodelovanju s kitajsko univerzo SUIBE, 

 delavnice o kitajskih običajih,  

 tradicionalne prireditve: praznik lampijonov, tekmovanje zmajevih čolnov, jesenski praznik polne lune ipd. 

  

NOVOSTI 

Ne zamudite: Poletna šola kitajskega jezika in kulture na Debelem rtiču, 1. 7. – 7. 7. 2018 

- zabavno učenje osnov kitajščine,  

- v delavnicah upodabljanje s tradicionalnimi kitajskimi pristopi, 

- predstavitev tradicije in sodobnega življenja na Kitajskem, 

- veliko športnih dejavnosti in zabave. 
  

DOGAJANJA, PREDSTAVITVE, DEGUSTACIJE ipd 

Popijte z nami skodelico čaja po kitajskih običajih, preizkusite se v tradicionalnih kitajskih igrah kot je kitajski šah, naučite se izdelovati kitajske rezanke in 

vozle ter zapisati svoje ime v kitajščini. 

 

Podrobnejše informacije najdete na naši spletni strani: http://www.kuk.upr.si/dogodki/poletna-sola-kitajskega-jezika-in-kulture-na-debelem-rticu-2018 ali  

pa se pogovorite z nami ali v KUK UP, Titov trg 4, Koper ali po telefonu:  +386 (0)5 611 76 68 ali +386 (0)31 381 788.  
 



 

URNIK DOGAJANJA 

 

 9:30-12:00 12:00-13:00 13:00-15:00 16:00-18:00 18:00-19:00 19:30-21:00 

25. maj 

PET 

 Delavnica: 

igrajmo se 

tradicionalne kitajske 

igre 

Delavnica: 

Izdelovanje kitajskega 

zmaja 

Delavnica: 

kitajska kaligrafija 

 

Prikaz (17:00 – 

18:00):  

Kungfu (otroci) 

Prikaz: 

Qigong (odrasli) 

Delavnica:  

Kitajske borilne 

veščine 

26. maj 

SOB 

Delavnica: 

Izdelovanje kitajskega 

zmaja 

Delavnica:  

kitajska kaligrafija 

Delavnica:  

barvajmo maske iz 

Pekinške opere 

Pokušina: 

skodelica kitajskega 

čaja 

Delavnica: 

igrajmo se 

tradicionalne kitajske 

igre 

Delavnica:  

izdelajmo kitajske 

rezanke 

27. maj 

NED 

Delavnica: 

igrajmo se 

tradicionalne kitajske 

igre 

Delavnica: 

Izdelajmo kitajske 

rezanke 

Pokušina: 

skodelica kitajskega 

čaja 

Delavnica:  

kitajska kaligrafija 

Delavnica: 

naučimo se igrati 

kitajski šah 

 

Delavnica: 

igrajmo se 

tradicionalne kitajske 

igre 
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OPIS RAZSTAVNEGA PROGRAMA 

 

Zavod Qi Lab. izvaja: 

 redno vadbo Wudang Kung Fu-ja za otroke od 5 – 8 let ter za mladinke in mladince od 9 – 13 let 

 redno vadbo Wudang Kung Fu-ja, Taijiquana in Baguazhanga za odrasle 

 redno vadbo Qigonga in terapevtskega Qigonga (energetske vaje) 

 redno vadbo Daoističnih vaj za ženske 

 mednarodne seminarje, predavanja, enodnevne delavnice v Sloveniji 

 poučevanje izven Slovenije (Španija, Italija, Francija, Rusija…) 

 strokovno izobraževanje na Kitajskem 

  

KJE NAS NAJDETE: 

 

-          Vadbe izvajamo v Kopru, Kozini, Sežani, Miljah (Italija), Ljubljani ter Celju 

  

DOGAJANJA IN PREDSTAVITVE NA PRIMORSKEM SEJMU:  
 

Spremljate lahko našo vadbo z otroki, katerim se lahko pridružijo tudi vaši. Pridružite se nam lahko tudi pri vadbi Qigonga ali Wudang Kung 

Fuja. Poskusili boste lahko vadbo s Fuchenom (konjski bič) in z mečem. 

  

Podrobnejše informacije o našem delovanju lahko najdete na naši spletni strani: http://www.qi-lab-institute.org/nov.php ali: 

http://www.wudangpai-kungfu.si/nov.php 

 

Pišete nam lahko na: info@qi-lab-institute.org 

 

Pokličete nas lahko na mobi: 040 648 525 

http://www.qi-lab-institute.org/nov.php
http://www.wudangpai-kungfu.si/nov.php
mailto:info@qi-lab-institute.org

