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Padala in zastava 

         

       V 1. b so se odločili, da 

bodo izdelovali zastavo 

Slovaške. Vsak izmed učencev 

je na list papirja z barvicami 

narisal zastavo Slovaške. Za 

kasneje pa so se učiteljice 

odločile, da učence presenetijo 

z izdelavo padal.  

 

Urška, Mara in Nika, 8. a 

 

 

 

 

Gradovi Slovaške  

 

Učenci 1. a so delali 

gradove iz das mase, 

barvali zastavice in 

naredili sliko Andya 

Vakole. Učenci so se 

zabavali in uživali. 

Učiteljici Mateja in Ivica 

pa imata odlične ideje. 

 

Lara in Živa, 6. a 
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Hiške iz vasi Čičmany 

 

2.a je delal zanimive hiške iz 

papirja in jih okrasili z lepimi 

vzorčki. V razredu so učenci 

zelo pridni in ustvarjalni. 

Učiteljica Darinka pa jih odlično 

vodi. 

Lara in Živa, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. b je, prav 

tako kot 2. a, 

delal  hiške iz vasi 

Čičmany ter 

barval zastavice. 

Učenci pa pravijo, 

da se imajo lepo 

in se zabavajo. 

Učitelj Nejc 

Lamper pa se 

zabava z njimi. 

Živa in Lara, 6. a 
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Slovaška zastava izpod rok tretješolcev 

Učenci 3. a razreda so zelo 

navdušeni nad evropsko vasjo. 

Zanimanje kažejo s tem, da so lahko 

s svojimi rokami, s pomočjo svoje 

iznajdljivosti, izdelali slovaško 

zastavo. Ker pa sta si Slovenija in 

Slovaška tako podobni, so se 

odločili, da bodo izdelali slovensko-

slovaški slikovni slovar. 

Živa in Sana, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mravljice 

 

      Učenke in učenci 3. b so 

prave delavne mravljice. 

Ogledali so si že znamenitosti 

Slovaške, sestavili njihove 

sestavljanke, poslušali himno in 

slovaško ljudsko pravljico. 

Pobarvali so zastavice in naredili 

slovensko-slovaški slikovni 

slovar. Njihova učiteljica pa je 

Klavdija Krbavac. 

Lara in Živa, 6. a 
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Slovaška osebna 

izkaznica 

 

     Učenci iz 4.a razreda se zelo 

zabavajo in so že na začetku 

ure poslušali slovaško himno.  

Njihov sošolec, ki prihaja iz 

Slovaške, jim je na kratko 

predstavil nekaj zanimivosti. 

Učenci pa so tudi izpolnjevali 

učni list na temo slovaške 

izkaznice. Na koncu pa so 

izdelovali tudi majhne amulete 

iz das mase. 

Živa in Sana, 7. b 
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Izdelava osebnih 

izkaznic 

     V 4. b razredu so se  

odločili, da bodo za Evropsko 

vas izdelovali osebne 

izkaznice, gradove iz gline in 

amulet v obliki magneta. 

Zelo dobro so  poskrbeli za 

pripravo ter vzdušje v 

razredu. 

Urška, Mara in Nika, 8. a 
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Gradovi iz odpadne 

embalaže 

     Učenci 5. a razreda bodo 

izdelovali znamenite gradove iz 

odpadne embalaže. Če bo ostalo 

še kaj časa, si bodo privoščili tudi 

izdelovanje različnih magnetov iz 

das mase. Navdih so dobili iz 

pozitivnega govora učiteljice 

Nevenke Brežnik, poleg tega pa 

kažejo tudi neizmerno veliko 

zanimanja. 

Živa in Sana, 7. b 

 

 

 

 

Likovna ustvarjalnica 

      Delavnico je vodila 

zabavna učiteljica Sergeja 

Lončar. Tudi učenci so se 

zabavali in bili zelo poskočni. 

Ves čas so plesali in se niso 

dali motiti. Komaj sva dobili 

izjave dveh nasmejanih 

učencev, ki pravita, da je 

delavnica vsem zelo všeč. 

Naučili so se novega 

Slovaškega plesa, delali bodo 

ročne izdelke in pripravljali 

predstavitve o Slovaški.  

Eva in Lana, 7. a 
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ALI STE VEDELI, DA …?      
IZDELAVA KNJIŽICE O ZANIMIVOSTIH SLOVAŠKE 
 

 

 

 

       Delavnico je vodila 

nasmejana učiteljica 

Aleksandra Velenšek. Na 

računalniku so zbirali in napisali 

podatke o Slovaški. Pišejo 

zanimivosti o Slovaški in na 

koncu bo iz tega nastala 

poučna knjižica o zanimivih 

dejstvih Slovaške.  

 

 

 

 

 

 

 

Vsak učenec mora zbrati 5 

člankov. Učenci so se pri 

delavnici zabavali in izjavili, 

da jo bodo zagotovo 

obiskali še druga leta. 

Eva in Lana, 7. a 
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SLOVAŠKA≠SLOVENIJA, ZNANE OSEBNOSTI 

 

 
Delavnico vodi 

prijetna učiteljica 

Barbara Petan. 

Učenci so iskali 

podobnosti in 

razlike Slovaške in 

Slovenije ter znane 

osebnosti 

Slovaške.  

 

 

 

 

 

 

 

Ko so raziskali, so vse 

skupaj napisali na plakat. V 

avli šole so predstavili  

osebno izkaznico Slovaške. 

Vsem učencem je 

delavnica zelo zanimiva in 

zabavna. 

 

Eva in Lana, 7. a   
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Izdelava tematskih kart in karikatur 

 

 

V delavnici, kjer so 

učenci iz 6., 7., 8. in 9. 

razreda so se odločili, da 

izdelajo tematske karte 

Slovaške. Izdelovali so 

karte goste poselitve, 

prebivalstva ter rud ...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so motivirano ter 

ustvarjalno naredili 

odlične izdelke. 

                                                                                                            

Nika, Urška, Mara, 8. a   

 

 

 

 

 

 

 

 



OŠ FRANA KRANJCA CELJE 

April, 2018 

Likovna delavnica 

Učenci likovne delavnice, 

pri učitelju Cvetu 

Prevodniku, izdelujejo 

JUMBO napis Slovaška. 

Izdelujejo tudi zanimive 

kocke z nalepkami, ki so 

značilne za njo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pri tem 

zelo uživajo in se 

veselijo. Ker pa so 

zelo humoristični, 

so se odločili, da 

bodo izdelali tudi 

stripe. 

 

Sana in Živa, 7. b 
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Turistični vodnik 

 

 

 

Učenci pri učiteljici Jani 

Draksler, so se odločili, da 

bodo s pomočjo odlične 

predstavitve, ki jo je 

pripravila študentka iz 

Slovaške, izdelali turistični 

vodnik po njihovi državi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Njihov namen je, da če 

se bo kdo odpravil po 

Slovaški, lahko uporabil 

njihov vodnik. Pri 

izdelavi vodnika so zelo 

uživali in se zabavali. 

 

Živa in Sana, 7. b   
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ZNANI SLOVAŠKI ŠPORTNIKI IN ŠPORT 

 

 

 

Delavnica je 

potekala pri učitelju 

Janezu Goršiču. 

Učenci so naprej 

naredili barvni 

plakat, na njem pa 

opisali slovaške 

športnike. Kasneje 

so odigrali nogomet, 

kateremu se je 

pridružil tudi učitelj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec, 9. b: »Delavnica 

je zelo zanimiva, saj smo 

se naučili veliko o samih 

športih in športnikih. 

Najbolj pa mi je bilo všeč 

igranje nogometa, v 

katerega smo se vsi, tudi 

učitelj, zelo vživeli.« 

 

Lana in Eva, 7. a  
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Novinarska delavnica 

 

 

 

Učenci novinarske delavnice 

so se razdelili v skupine 

novinarjev. Hodili so od 

delavnice do delavnice, 

spraševali učence o delu v 

njih in fotografirali njihova 

dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koncu so napisali 

članke in uredili 

fotografije. 

 

 

Nika, Urška, Mara, 8. a 
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Mladi kuharji 

 

 

 

Pri kuharski delavnici, ki 

jo vodi učiteljica Mateja 

Rokavec, so se odločili, da 

bodo pripravili značilne 

slovaške jedi, kot so 

krompirjeve palačinke, 

kokosove kroglice in 

velikonočno babo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se pri delu 

zelo zabavajo. Ko so 

naredili te okusne 

jedi, so postali pravi 

mali kuharji. 

 

Sana in Živa, 7. b 
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IZDELAVA SLOVAŠKE ZASTAVE 

 

 

Delavnico vodi vesela 

učiteljica Metka Irgolič. 

Udeleženci delavnice so 

izdelovali slovaško 

zastavo. Vsi so pridno 

delali in šivali, najprej 

na roko, potem pa s 

šivalnim strojem.  

 

 

 

 

 

 

 

Zastava visi v avli naše šole. 

Učencem se je na predavanju o 

slovaškem jeziku zdela zanimiva 

beseda napihniti blazino. 

Delavnica je vsem učencem zelo 

všeč in pravijo, da je zabavna. 

 

Lana in Eva, 7. a 
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IZDELAVA MAGNETKOV 

 

 

 

 

Delavnico je vodila prijazna učiteljica Nina 

Dolar.  Zaradi glasbe in nasmejanih 

učencev so magnetke hitro končali in 

pobarvali.  Izdelovali so iz das mase  in se 

pri delu zelo zabavali.  

Izjave: 

 

 

 

 

Učenka, 8. b: »Delavnica 

in glasba sta zelo zabavni, 

delo poteka tekoče in 

barvanje mi je zelo všeč, 

čeprav bomo dolgo 

čakali, da se izdelki 

posušijo.« 

Učenec, 9. b: »Delavnica 

mi je zelo všeč. V 

delavnici je veliko dobre 

volje, sem sem prišel 

prav zaradi zabavnih 

magnetkov.« 

Lana in Eva, 7. a 
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Bratislavski most iz lesa 
 

 

Pri učiteljici Tanji 

Remih pa so fantje 

izdelali Bratislavski 

most. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Narejen je iz lesa, 

velik pa je okoli 2 

metra. 

Živa in Lara, 6. a 
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Plesna delavnica 

 

 

 

     Pri učiteljici Tini 

Zajc pa fantje in 

dekleta pripravljajo 

koreografijo za ples 

na velikem odru v 

mestu ob prireditvi 

Evropska vas. 

Lara in Živa, 6. a 
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INTERVJU S ŠTUDENTKO TERKO IZ SLOVAŠKE 

 

Kakšna se Vam zdi naša šola in kakšne šole so pri Vas? 

Menim, da je zelo velika. 

Všeč so mi njene pisane 

barve in tudi učenci so zelo 

prijetni. Tudi, ko sem imela 

predstavitev, so bili zelo 

poslušni. Naše šole so zelo 

podobne vašim. Tako kot 

pri vas, tudi na Slovaškem, 

učenci ne nosijo uniform. 

Slovaške šole so polne  

tehnologije. 

 

 

 

 

 

Kako ste potovali do Slovenije? 

Potovala sem z avtobusom, saj se mi cenovno ne splača potovati z letalom. 

Kje ste se nastanili? 

Nastanila sem se v Ljubljani, kjer bom ostala še pol leta. 

Eva in Lana, 7. a 
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Prispevke so pisale: 

Živa Zorko Centrih, 6. a 

Lara Ermenc, 6. a 

Eva Založnik, 7. a 

Lana Lešek, 7. a 

Sana Korošec, 7. b 

Ajda Krivec, 7. b 

Urška Rebeušek, 8. a 

Nika Paradis, 8. a 

Mara Žohar Mlaker, 8. a 

 

Fotografije:  

Zala Zupančič, 9. b 

Žana Košenina, 9. b 

Mara Žohar Mlaker, 8. a 

 

Izdelava časopisa: 

Gal Jagodič, 8. b 

Timotej Cvilk, 8. b 

 

Lektoriranje: 

Kristina Radoš Janežič 


