
OPISI KREATIVNIH DELAVNIC ZA SOBOTNO ŠOLO, 

ki bo 29. 11. 2014 ob 8.30 uri na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica 

 

SUPERHEROES THROUGHOUT THE WORLD 
 

(angleška delavnica za učence in učenke od 7. do 9. razreda) 
 
V delavnici bodo učenci skozi različne medije spoznali kratko 
zgodovino super junakov. Ogledali si bodo skupne točke junakov in se 
pogovorili o pomembnosti vsake izmed njih. Zapisali bodo zgodbo o 
prvi dogodivščini novega super junaka in super junaku določili 
zunanjo podobo. 
IZVAJALEC DELAVNICE: učitelj Teo Pucko 
 

SPECIMO SI ADVENTNE KOLAČKE (za učenke in učence od 5. do 9. razreda) 

Pred vrati je prva adventna nedelja. 

Vabimo te, da se nam pridružiš pri peki adventnega  
peciva. Spekli bomo več vrst drobnega peciva in ga tudi 
poizkusili. Izdelali bomo škatlice, v katerih si boste izdelano 
pecivo odnesli domov. Dodali bomo še kakšen recept, ki ga  
boste lahko doma preizkusili. S sabo prinesite predpasnik. 
 
IZVAJALKE DELAVNICE: učiteljice Vesna Pintarič, Elizabeta 
Petrovič in Klementina Weis 

 
  

PREŽIVIMO EN DAN KOT STARI GRKI (za učenke in učence od 5. do 9. razreda) 
 
Te zanima, kakšen je bil običajen dan v Stari Grčiji, kako so vzgajali otroke, kaj so jedli, 
kako so se zabavali, katera oblačila so bila modna in kako se je potrebno naličiti …  
 
V delavnici si bomo izdelali oblačila, se naučili starogrški ples, obložili 
grško mizo … skratka preživeli dan kot Stari Grki. 
Iskali bomo podatke o življenju v stari Grčiji (različni viri, priročniki …) in 
razmišljali kaj vse bi o temi povedali ter si izdelali ogrodja miselnega 
vzorca, v katerega bomo strnili  podatke. 
 
Pripravili bomo vidna ponazorila in predstavili skupne ugotovitve. 
 
IZVAJALKE DELAVNICE:  učiteljice Jasna Jurkovič, Melita Tompa Lebar in Mateja Zelko 
 



GUMICE, GUMICE (za učence in učenke 5. in 6. razreda) 

Vabljeni na ustvarjalne delavnice vsi tisti, ki želite izdelovati iz gumic različne zapestnice, 
obeske in druge okraske. Na delavnici si bomo izmenjali izkušnje in se naučili veliko novega.  
S sabo lahko prineseš tudi svoje gumice in pripomočke, ki so potrebni za izdelovanje.   
K zanimivi, praktični, ustvarjalni in zabavno obarvani delavnici se lahko pridružijo učenci 5. 
in 6. razreda. 
 
IZVAJALKI: učiteljici Karmen Modlic in Petra Ritonja  

 

 

 

POSTANI ČAROVNIK (za učence in učenke 8. in 9. razreda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ali veš, kako sladek je sladkor, koliko sladkorja je v najbolj priljubljeni pijači »COCA COLI« in da 
alkohol ni samo eden?  Vse to in še na več vprašanj bomo poskušali odgovoriti s preprostimi 
eksperimenti. 
Če te zanima in če želiš postati čarovnik za tiste, ki tega ne vedo, se nam pridruži. 
Delavnica je primerna za učence 8. in 9. razreda.  
 
IZVAJALKA: učiteljica Marija Seršen 

 

 

 

 

Malo  zelnice, malo kisa, pa malo 

sode...In tri čarobne besede: 

hokus ,pokus, bum. 

Pa ti si čarovnik! 

Le kako ti 

uspeva? 



DELAVNICA FOLKLORNIH IN STANDARDNIH PLESOV (za učenke in učence od 5. do 9. razreda) 

Ali tudi ti spremljaš poplavo resničnostnih šovov in oddaj za izbore talentov? Si videl, da v takih 

šovih blestijo tudi plesalci? Bi rad osvojil prve plesne korake, dopolnil, ponovil ali nadgradil svoje 

znanje? Ponujamo ti aktiven dopoldan, poln zabave in doživetij ter plesnih radosti, osvajanja in 

učenja standardnih plesov, čemur bo namenjen en del delavnice, vse 

skupaj pa bomo začinili z učenjem nekaterih domačih, folklornih 

plesov v drugem delu ter se preizkušali tudi v postavljanju 

pravcatega folklornega spleta. 

IZVAJALCA: učitelja Alojz Krevh in Andrej Nemec 

 

PREKMURSKA BANDA  (za učenke in učence od 6. do 9. razreda) 

Te zanima kakšno glasbo so poslušali in izvajali naši predniki? Bi si želel tudi ti muzicirati na takšen 

način? Pridruži se delavnici Prekmurska banda v kateri bomo zaigrali nekaj prekmurskih in prleških 

pesmi na instrument, ki ga boste prinesli s sabo. Na našo glasbo pa bodo zaplesali plesalci iz 

delavnice folklornih in standardnih plesov. Delavnica je primerna za učence, ki že obiskujejo 

glasbeno šolo ali kako drugače igrajo na katerikoli inštrument. 

 

Učenci naj v prijavnico pripišejo instrument, ki ga bodo prinesli s sabo. 

IZVAJALEC: učitelj Miha Kavaš 

 

 

 

 

 

DELAVNICA ART BOOK (za učenke in učence od 5. do 9. razreda) 

V delavnici bomo oblikovali miniaturno origami knjigico.  
Za vse potrpežljive, natančne in ustvarjalne prstke. 
 
IZVALAJKA: učiteljica Metka Filip 
 


