
USTVARJALNE DELAVNICE  

ZA UČENCE 3. 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 prijave na delavnice je 1. 2. 2012. 



Zgodovinska delavnica: 

OBIČAJI NAŠEGA ČASA  

Likovno ustvarjalna 

 delavnica: 

SPREMENIMO SVOJO PODOBO ZA 

EN DAN 

 

Če si na zgornja vprašanja odgo-

voril pritrdilno, potem lepo vab-

ljen/a na  ustvarjalne delavni-

ce, 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 

 

Te zanima kdo je človek za masko? Si lju-

bitelj super junakov iz stripov in filmov? 

Spoznaj zgodovino super junakov, podro-

bneje spoznaj enega izmed njih skozi film 

in strip ter ustvari podobo svojega juna-

ka, kateremu zapišeš tudi njegov izvor in 

opišeš eno izmed njegovih dogodivščin. 

Izvajalec: Teo Pucko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učenci spoznajo pomen posameznih obi-

čajev v pustnem času, s poudarkom na  

liku iz domačega okolja  (pozvačin).  

 

Izvajalki: Marija Kustec in Mateja Zelko 

 

 

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: 

 

 

 

 

V delavnici Spremenimo svojo podobo 

za en dan si bomo z barvami za posli-

kavo telesa poslikali obraz. A ne samo 

to ... Kot se spodobi si bomo uredili 

tudi nohte in jih skušali poslikati v naj-

različnejših barvah z najrazličnejišimi 

motivi.  

Izvajalki:: Katja Kustec in Metka Filip 

 

Učenci spoznajo kako ravnati 

s kožo v obdobju pubertete, 

kako očistiti in nahraniti kožo z obraz-

nimi maskami. Izdelajo naravne maske 

in jih preizkusijo na 

različnih tipih kož . 

 

Izvajalki: Marija Ser-
šen in Darja Vučko 

Jezikovna  delavnica: 

THE MASK OF THE HERO 

 

 

 

Kozmetično ustvarjalna delav-

nica: 

NEGA KOŽE IN OBRAZNE 

MASKE 

 


