DNŠ NAPOVEDNIK
2019

Dragi novomeški študenti in študentke,
Za nami je dolgo leto, v katerem se je nabralo kar nekaj dogodivščin, spominov in DNŠ dogodkov. Ekipa DNŠ v novo leto vstopa
močnejša, še bolj predana in še bolj odločna, da vam v letu 2019
postreže s široko paleto raznovrstnih dogodkov in druženj za vsak
okus. Za vas smo pripravili napovednik dogodkov, ki smo jih izbrali za
prihajajoče leto. To pa še ni vse! Poleg spodaj navedenih dogodkov
bomo prirejali tudi stand up predstave, okrogle mize, DNŠ namizne
igre, krvodajalske akcije, eko delavnice, turnir odbojke na mivki, izlet
v neznano, kulturne prireditve, potopise, ker pa nam idej in energije
nikoli ne zmanjka, vas tekom leta presenetimo še s kakšno novostjo.
Projekte smo zaenkrat razdelili po mesecih, za točne datume pa nas
vestno spremljajte na naših družbenih omrežjih.
Želimo vam lepe praznike in nepozaben vstop v novo leto!
						
						Ekipa DNŠ

JANUAR
DNŠ POTOPIS: BANGLADEŠ
Amadej Petan, 20-letni Brežičan bo predstavil svoj kratki film o mesecu dni, preživetih v Bangladešu,
med drugim v begunskem taborišču Kutupalong. Na dogodku bomo postregli bangladeški čaj in pecivo.

NOČNI POHOD NA GORJANCE
Ujeli bomo en lep zasnežen večer in ga izkoristili za pohod na Gorjance v soju bakel in svetilk. Na vrhu
se bomo zadovoljni podružili ob glasbi, pijači in jedači, potem pa se počasi spustili v dolino svojim
posteljam naproti.

FEBRUAR
DNŠ SMUČANJE
Tudi letos bomo študentom olajšali pot do enega od bližnjih avstrijskih smučišč in organizirali avtobusni
prevoz, na katerem zagotovo ne bo dolgčas. Več nas gre, lepš je! Majka, majkemi!

DNŠ SANKANJE
Pod stresom izpitnega obdobja bi vsakemu koristilo malo zabave in prebujanja otroka v sebi, zato se
bomo sankali! Držimo pesti, da nam bo vreme naklonjeno.

MAREC
LAN TURNIR
Za vse računalniške navdušence bomo v Situli pripravili tudi pravi turnir v igranju računalniških iger.
Pokazali boste lahko vse svoje sposobnosti v različnih igrah, zato spremljajte naše objave in se prijavite
na turnir v igri, ki vam najbolj ustreza.

DNŠ BEER MARATHON
Konec izpitnega obdobja je treba primerno proslaviti – mi se bomo tega lotili z maratonom pitja piva,
obiskov pivnic, zabavnih iger in z obilo ekipnega duha. Naj najboljši pivci zmagajo!

APRIL
PARKTEK
ParkTek je naš dobrodelni projekt, organiziran v okviru Dolenjskega pokala Tekov Dolenjske. S štartom
pri gostišču Loka in prijetno progo ob reki Krki, je ParkTek idealna priložnost za pomladno pretegovanje udov in kar je še pomembnejše – pomagamo. Vse prijavnine grejo namreč izbrani dobrodelni
organizaciji!

DNŠ BOWLIGA
Dogodek za vse, ki se želite preizkusiti in pomeriti v bowlingu. Če ste že kegljali ali pa če to počnete
prvič, z nami je povsod luštno, zakaj ne še na kegljišču!

MAJ
DNŠ PING PONG TURNIR
Majska otoplitev bo kot nalašč za ping pong turnir na vrtu hostla Situla. Sproščeni ali zagreti, začetniki
ali vrhunski odbijači, vse vas pričakujemo!

PARKLIGA
Ponovno načrtujemo popoldne v duhu ekipnih športov v športnem parku Loka za vse, ki si želijo športanja v večji družbi.

JUNIJ
KOLEKTIVC
Naša tradicionalna dijaška žurka, vodena pod taktirko dijaške sekcije DIJAS, je prav tako primerna za
študente, ki si že junija želijo sprostitve od študijskega dela. Plesalo se bo!

STRELJANJE GLINASTIH GOLOBOV
Malo drugačen način sprostitve, ki pa prinaša veliko zabave in smeha. Poleg streljanja in akcije na
prostem, pa bomo v našem slogu zaključili ekskurzijo v vinski kleti, kjer bomo degustirali vse, kar nam
pride pod roke.

JULIJ
GREM DOMOV V NOVO MESTO
Peš domov, takoj po izpitih! Študenti pod našim okriljem odpešačijo domov, na koncu pa jim postrežemo
še koncert, ki traja dolgo v noč. Nikomur ne bo žal, da se je pridružil.

AVGUST
FILM NA PROSTEM
Topli poletni večeri kličejo po posedanju na zraku in ogledu starih slovenskih klasik.

DNŠ DRUŽENJE OB KRKI
Če ti je avgusta vroče, pa se ti ne ljubi kam daleč, se nam pridruži na kopališču ob Krki. Družili se bomo
na supih, v kanujih, ob skokih v vodo in hlajenjem s hladnimi pijačami.

SEPTEMBER
DNŠ JADRANJE
September, študijsko leto je pred vrati, sonce pa ponuje še zadnje žarke. Kako jih izkoristiti? S tednom
DNŠ jadranja! Sonce, morje, učne ure jadranja in dobra družba so idealen način za polnjenje baterij pred
novimi študijskimi izzivi!

IGRE IZ OTROŠTVA
Mlajši družinski člani že pridno gulijo klopi, kar pričara otroško nostalgijo… Takrat ni boljšega, kot turnir
iger iz zgodnjega otroštva (zemljo krast, ristanc, gumitvist…), da prebudimo otroško igrivost! Ker zavzeto igranje vzame veliko energije, bo turnir zaključila pogostitev s Čokolinom.

ŽIVI NAMIZNI NOGOMET
Ekipni šport malo drugače – namizni nogomet v povečani obliki, z živimi igralci. Kot pri namiznem
nogometu ima vsak igralec omejen prostor premikanja. To bo posebna izkušnja, ki je ne smete zamuditi!

OKTOBER
DNŠ KOSTANJEV PIKNIK
Za vse ljubitelje hladnih jesenskih dni, vročega kostanja in veselega druženja bomo tudi mi priredili
kostanjev piknik, začinjen z različnimi igrami in zabavo.

DECEMBER
DNŠ DOBRODELNI KUHANČEK
Leto se bo obrnilo in ponovno bo na vrsti naše dobrodelno zbiranje denarja za ljudi v stiski s pomočjo
toplih zimskih pijač. Vedno dober izgovor za druženje, smeh in zabavo.

Pridržujemo si pravico za odpoved oziroma spremembo dogodkov.

