
USTVARJALNE DELAVNICE  

ZA UČENCE 2. TRIADE 

 

Te zanima, kako so plesali nekoč?To 
bomo spoznavali preko ustvarjanja in 
plesa. Zaplesali bomo v ritmu valčka in 
nekaterih drugih plesov.  
Najbolje bo, če se na delavnico prija-
vite v paru. Zaželeno je, da prinesete 
masko, ki bo prekrila oči. 
 
Izvajalca: Miha Kavaš in Alojz Krevh 
 

 

 

 

 

Želiš izvedeti kaj več o značilnostih in 
oblikovanju karikatur? Te zanima, 
kako se to počne na računalniku in se 
želiš sam preizkusiti v tem?  
 

Izvajalca: Andrej Nemec in Petra 
Ritonja 

KAJ SE 

SKRIVA POD 

MASKO???  

 OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA 

Srednja Bistrica 49b 

9232 Črenšovci 

tel: 5735 820/822 

faks: 5735 821 

e-mail: o-pvbistrica.ms@guest.arnes.si 

http://www2.arnes.si/~opvbistricams/ 

 

                  Spoštovani starši! 

Tudi vi ste lepo vabljeni, da se nam ta 

dan pridružite v zaključnem delu in tudi 

na ta način spremljate  domišljijo, 

ustvarjalnost in kreativnost vaših otrok.  

Glasbeno plesna delavnica:  

PLES V MASKAH 

—————————————————————— 

PRIJAVNICA NA DELAVNICE 

 

Učenec/ka _____________________ 

(ime in priimek učenca/ke) ___ razreda  

OŠ ___________________________, se 

bom 20. 2. 2012  udeležil/a ustvarjalnih 

delavnic na OŠ Prežihovega Voranca Bistri-

ca.  

Udeležil/a se bom naslednjih dveh delavnic: 

1.___________________(ime delavnice), 

 

2. __________________(ime delavnice). 

Podpis učenca/ke: ___________________ 

 

Podpis staršev: ___________________ 

* V kolikor bo za izbrano delavnico premajhno 
ali preveliko število prijav, bomo učence razpo-
redili v drugo delavnico. 

Likovno računalniška delavnica: 

KARIKATURA—DIGITALNA 

OBDELAVA FOTOGRAFIJ 

Vsak učenec/ka lahko izbere dve  

delavnici, ki bosta trajali dve uri.   

Rok za prijavo je  1. 2. 2012. 



Kuharska delavnica: 

 

Če si na zgornja vprašanja 

odgovoril pritrdilno, potem lepo 

vabljen/a na  ustvarjalne dela-

vnice, ki bodo v zimskih 

počitnicah in sicer v 

ponedeljek, 20. 2. 2012, 

od 8.30 do 14.00 na 

OŠ Prežihovega Voranca 

Bistrica. 

Potek dneva: 

8.30 – prihod udeležencev 

9.00-11.00 — izvajanje dela-

vnice 

11.00—11.30 — malica 

11.30—13.30 —izvajanje 

delavnice 

13.30 –14.00 — predstavitev 

dela v delavnicah, zaključek 

dneva 

 

Misli ene od dobrih babic 
Zadnjič je hči od Dedka Mraza dobila 

škatlo s 50 igrami. Sva se poskusili 

malo poigrati, pa sem se spomnila, da 

smo se včasih igrali po mojem da špano 

s koruzo in fižolom. A se kdo tega spo-

mni in kako že to gre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvajalca: Vladimir Mlinarič in Melita 

Tompa Lebar  

 

Dragi učenec/-ka! 

Zimske počitnice bodo kmalu 

tu...Si želiš vsaj en dan v 

počitnicah preživeti nekoliko 

drugače? Želiš ugotoviti, kaj se 

skriva pod našimi maskami?Želiš 

obenem pridobiti in pokazati svoje 

znanje na ustvarjalen način? 

IZBIRAŠ LAHKO MED 

NASLEDNJIMI DELAVNICAMI: 

 

PUSTNE  DOBROTE- 

PEČIMO " MIŠKE IN FLANCATE "  

Učenci boste oblikovali knjižico recep-

tov s pustnimi dobrotami, spekli miške 

in flancate ter se z njimi posladkali.  

IZVAJALKE: Elizabeta Petrovič, Vesna 
Pinarič in Janja Sobočan 

 

 

 

 

S pomočjo svojih kreativnih 

ročnih spretnosti boš  iz                                                                                  

različnih materialov oblikoval  skrivne 

znake, ki bodo sporočali tvoje misli. 

Sestavil boš svoj skrivni znakovni 

jezik, ki se bo odražal v neki podobi, ki 

jo boš z znaki sestavil.  

Hkrati  bo ta podoba  skrivala tvoje 

misli in bo uganka za tiste, ki jo bodo 

želeli razvozlati. 

Izvajalki: Zlatka Jerebic in Karmen 
Modlic 

Miselna delavnica: 

IGRE NAŠIH BABIC IN DEDKOV                         

 

 

Jezikovo ustvarjalna delavnica: 

SKRITO - ODKRITO v besedi 

in sliki  

 

 


