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POZDRAVLJENI! 

 

V rokah držite časopis, ki smo ga pripravili posebej za vas. Kot vsako leto 

imamo na šoli tehniški dan Evropska vas, na katerem vsako leto 

spoznamo novo državo. No, letos je na vrsti Velika Britanija. Učenci od 1. do 

5. razreda so ustvarjali v razredih skupaj, od 6. do 9. razreda pa so se 

učenci sami vpisali v delavnice, ki so jih vodili učitelji različnih predmetov. 

Ekipa naših novinarjev je pridno zbirala podatke ,da si boste posamezno 

delavnico lažje predstavljali.  

 

Uživajte v prebiranju! 

Novinarska ekipa Osnovne šole Frana Kranjca Celje 
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IZ PREDAVANJ UČENCEV IZVEDELI VELIKO O 

LONDONU 

 

Učenci od 7.-9. razreda so se na začetku februarja v sklopu pouka 

odpravili na 3-dnevno doživetje v London, kjer so videli in spoznali 

znamenitosti in zgradbe značilne za London. Na Evropski vasi so nam pred 

začetkom delavnic predstavili svoja doživetja, ter da bi si lažje 

predstavljali njihovo popotovanje, pokazali tudi nekaj slik oziroma skic. 

Mislim, da smo ob teh predstavitvah izvedeli marsikaj novega o tem 

deževnem mestu.  

 

 

Neja Lenart, 9. a 
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ALI STE VEDELI DA …? IZDELAVA BROŠURE 

 

Učenci, ki so se udeležili te delavnice, so zbirali zanimiva dejstva o Veliki 

Britaniji-o kraljevi družini, glasbenih skupinah, navadah … Učiteljica Nina 

Miklavžina nam je povedala, da je delavnica zanimiva, saj učenci na ta 

način spoznavajo zgodovino o Veliki Britaniji.  

 

''Delavnica je zelo zanimiva, ker spoznavamo veliko novih podatkov,'' nam 

je povedal Gal iz 7. b razreda ter nam zaupal tudi veliko zanimivih dejstev o 

Veliki Britaniji.  

Lara, 8. a: ''Zelo je zabavno - pišemo dejstva o Veliki Britaniji s slikami. 

Moja najljubša zanimivost pa je, da v Londonu govorijo več kot 300 

jezikov.'' 

 

 

Eva in Lana, 8. a 
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ČEZ MOST 

 

Skupina učiteljice Tanje Remih je izdelala slavni Tower Bridge iz lesa. Pri 

izdelavi so brusili, rezali, merili in se zabavali. Ko sva prišli v razred so se 

vidno zabavali in uživali v delavnici , ki so jo izbrali. 

Hana iz 6. a nama je povedala, da se zabava in da ji je delavnica zelo všeč. 

Nejc iz 9. b je rekel: ''Delavnica je zanimiva in ni mi žal, da sem se prijavil v 

to delavnico.'' 

Neli iz 6. a je rekla, da ji je delavnica zelo zanimiva in da v njej uživa. 

Gospa Tanja Remih, učiteljica tehnike in tehnologije, pa je dejala: 

''Učenci so zelo pridni, svoje delo dobro opravljajo in pričakujem dober 

uspeh.'' 

 

 

Ajda in Živa, 8. b 
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ANGLEŠKI ŠPORTI IN KNJIŽEVNOST 

 

V delavnici so delali opise športov in opise pisateljev, ki bodo razstavljeni v 

avli. Učiteljica Veronika Jelen Polak je bila zelo zadovoljna z delovnimi 

učenci.  

''Fajn je, opisujemo športe in pisatelje.''- Sebastjan, 8. b 

''Zelo se zabavamo.''-Filip, 7. a 

 

 

Lana in Eva, 8. a 

             

NAPISI IN RAZSTAVNI EKSPONATI 

V tej delavnici so delali napis Velika Britanija, ki bo razstavljen v avli in na 

stojnici v mestu, 8. maja.  

Učitelj Cveto Prevodnik nam je povedal, da so učenci najboljši, saj so 

ustvarjalni, inovativni in delovni. Vsi so zelo uživali. 

''Delavnica je zabavna in zelo sproščujoča'' - Mia, 8. a 

''Likovno ustvarjanje je super, nimam pripomb.'' - Lovro, 7. a 

''Delavnica nam daje prosto pot do ustvarjalnosti'' - Klara, 8. a 

 

Lana in Eva, 8. a 
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NOGOMET V VELIKI BRITANIJI 

 

Učenci so pod vodstvom učitelja Franca Božička risali drese različnih 

angleških moštev. Ustvarjali so plakate in risali nogometna igrišča.  

 

Nal, 7. a: ''Zelo je zanimivo, ker imam rad nogomet.'' 

Andraž, 9. a: ''Zelo je bilo super, delavnice so zabavne.''  

 

Učitelj Franc je rekel, da so bili učenci zelo dovzetni, motivirani in 

angažirani. V razredu so poslušali tudi angleške glasbene skupine - 

Nirvana, Beatlese … 

 

 

 

 

 

 

Eva in Lana, 8. a 
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PLESNA ZABAVA 

 

Obiskali sva plesno delavnico, v kateri so bili učenci od 6. do 9. razreda. 

Vodja te delavnice je Polona Kovač. Sestavljajo koreografijo za nastop v 

mestu, ki bo 8. maja. 

Mnenja učencev: 

Naja, 6. b: ''Meni se zdi zelo super, ker smo v skupini in delamo skupinsko.'' 

Anja, 7. a: ''Delo je zanimivo, imamo različne koreografije … v glavnem, 

super se imamo.'' 

Lia, 6. b:                                                                                  

 

 

                Melita in Ema, 7. b 
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TEMATSKE KARTE IN GRAFI 

 

Skupina pod vodstvom učitelja Bojana Rebernaka je izdelovala plakate, 

karikature, barvali so pobarvanke brexita ter risali. 

 

Ko sva prišli v razred, so učenci zavzeto delali in se ob tem zabavali. 

Nekaj učencev sva povprašali, kako se jim zdi delavnica. 

Lan iz 6. b nama je povedal, da se mu delavnica zdi super in da se zabava. 

Eva in Jade iz 6. a se zabavata. 

Mark iz 9. a pa je dejal, da mu ni žal, da se je vpisal v to delavnico. 

 

Učitelj Bojan Rebernak pa je pripomnil, da učenci delajo dobro, a ko jim 

vklopi glasbo, se razživijo in ne delajo več tako zavzeto, prav tako pa se mu 

zdi, da jim je takšen pouk bolj všeč. 

 

 

Ajda in Živa, 8. b 
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NEWTON, DARWIN, HAWKING AND CO. 

 

V tej delavnici so pod vodstvom učiteljice Barbare Petan izdelovali plakate 

slavnih angleških znanstvenikov, Stephena Hawkinga, Sir Isaca Newtona 

in Charlesa Darwina. 

 

Učenci Peter, David in Aljaž iz 6. a in b so dejali, da se v delavnici zabavajo. 

Prav tako se jim zdi delavnica super. 

Prav tako se delavnica zdi super Žanu in Jakobu iz 6. b. 

 

Učiteljici se delo učencev zdi zelo dobro. 

Ajda in Živa, 8. b 
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                             VOJAKI, KRALJICE IN KRONICE 

 

Obiskali sva 1.  razred, ki ga poučujejo učiteljice Eva Ambrož Hažič, Mateja 

Štor, Mateja Lajh in Nejc Lamper. Izdelovali so tri različne motive: kraljice, 

vojake in krone.                                                                                                                                                                        

Mnenja učencev: 

Luka, 1. r: ''Delamo zastave in zelo mi je všeč.'' 

Filip, 1. r: ''Delamo zastave in vojake, počutim se super in fajn.'' 

 

 

                                                                                                          Melita in Ema iz 7. b 
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LIKOVNA ZABAVA 

 

Z izdelavo angleških zastav, stripov o mr. Beanu in kraljevih kron 

so učencem 3. a in 3. b razreda, dan popestrili učiteljica Anja Kunej 

in gospa Barbara Jošt, ter učiteljici Nataša Kerznar in Suzana 

Fideršek. Učenci so povedali svoja mnenja. 

 

Super sem se imel pri izdelavi krone in zastave, ker rad barvam. 

Mark iz 2.a 

Najbolje sem se imela, ko sem izdelovala krono in zastavo, ker 

rada ustvarjam. Ana iz 2.a 

Najbolj mi je bil všeč strip, ker lahko narišem karkoli. Imel sem se 

super. Luka iz 2.a 

Najbolj mi je bila všeč predstavitev, ker je bil v njej rdeč vrtiljak. 

Pri izdelavi izdelka pa mi je bila najbolj všeč zastava.  Enja iz 2.b 

Najbolj mu je bila všeč krona, ker rad barvam in ustvarjam.  

Domen iz 2.b 

Najbolj mi je bila všeč izdelava zastave, ker rada rišem in se pri 

tem zelo zabavam. Kristina iz 2.b 

 

Leonora iz 7. b in Tajda  iz 7. a razreda 
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LONDONSKE STOLPNICE 

 

Učiteljica Darinka Čobec je s pomočjo gospe Tanje Ščuka popeljala 3. a 

razred po Londonu. Spoznali so kraljevo gardo in Big Ban, ki so ju kasneje 

tudi izdelali. Učenci so povedali nekaj svojih mnenj. 

''Najbolj so mi bile všeč stolpnice, ker smo jih zgradili iz več stolpnic in imel 

sem se super.'' - Maks iz 3. a 

''Najbolj so mi bile všeč stolpnice, ker rada izdelujem in imela sem se 

super.'' - Alina iz 3. a 

''Zelo mi je bila všeč predstavitev Londona, ker tam še nikoli nisem bila. V 

delavnici sem se imela super.'' - Larisa iz 3. a 

Leonora, 7. b in Tajda, 7. a 
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KRALJEVSKE ZANIMIVOSTI 

 

Učenci 3. b razreda so z učiteljico Aljo Žekar in s pomočjo učiteljice Sare 

Prevolnik izdelovali izdelke. Izdelali so gradove in člane kraljeve družine. 

Pri tem so se zelo zabavali in 3 učenci so povedali svoje mnenje. 

''Najbolj mi je bil všeč grad. V delavnici se imam v redu.'' -Tin iz 3. b 

''Super so se imeli pri izdelovanju gradov v skupinah,  saj smo lahko bili 

skupaj.''-Bor, Nejc in Alek iz 3. b 

 

 

Tajda in Leonora, 7. razred 
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                                       KOLEDARJI IN TOWER BRIDGE 

 

V 4.a so izdelovali koledarje, za katere so učenci povedali, da je 

kar zahtevno. Njihova vodja je bila Nataša Meštrov. Zelo so se 

zabavali.                                                                                                                                                                             

Mnenja učencev: 

Svit,4. a: ''Z Jernejem delava Tower Bridge, ni nama lahko, ker je 

mnogo podrobnosti. Vseeno mi je zelo všeč.'' 

Klara,4. a: ''Meni se zdi fajn. Z Mojco sva naredili koledar. Narisat 

še morava grad.'' 

Mila,4. a: ''Midve z Emo delava koledar in nama je zelo všeč.'' 

Ema in Melita, 7. b   
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ZNAMENITOSTI VELIKE BRITANIJE 

 

Obiskali sva 4. b razred, v katerem so izdelovali vozila in stavbe. Njihova 

vodja skupine in hkrati razredničarka je Vlasta Prevolšek. Delali so v 

skupinah in tako sva videli, da so učenci zelo povezani med seboj.                            

 

Jerca, Laura, 4. b: ''Midve delava avtobus, v redu nama je.'' 

Lara, Tamara, Aleksandra, 4. b: ''Delamo avtobus, zelo se zabavamo med 

delom.'' 

 

 

                                                                                                                                 Melita in Ema iz 7. b 
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PODMORNICE, IN TO RUMENE 

 

V učilnici 5. a so izdelovali rumene podmornice in šivali plašče za 
plišaste medvedke pod vodstvom učiteljice Nevenke Brežnik in 
učiteljice Maje Klinar. 

Misli učencev: 

VID, 5.a: ''Super je.'' 

TAJA,5. a: ''Fajn je in zabavno.'' 

Urban in Erik 
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ZNAMENITOSTI LONDONA 

 

V 5.b razredu so izdelovali Londonske znamenitosti. Naredili so 

Big Ben iz papirja, znameniti Londonski avtobus in še mnogo 

drugih papirnatih izdelkov. Delavnica je bila pod vodstvom 

učiteljice Sergeje Lončar. 

Mnenja učencev o delavnici: 

EVA, 5.b: ''Delavnica mi je bila zelo, zelo, zelo všeč.'' 

JAŠA, 5.b: ''Všeč mi je bilo, da sem se lahko zabaval.'' 

BRINA, 5.b: ''Zanimivo je.'' 

 

Erik in Urban, 7. a 
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NOVINARSKA DELAVNICA 

 

Učenci smo v obiskovali delavnice, opazovali delo učencev in jih 

spraševali po mnenju drugih učencev in pisali prispevke. 

''Zabavno je, saj se ob delu tudi zabavamo.''  Urban, 7. a 

'' Všeč nam je, ker se med sabo razumemo in delamo.''  Melita, 7.b 

''Super je!''  Ajda, 8. b 

 

 

                                                                                                                                Lana in Eva, 8. a 
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TURISTIČNA DELAVNICA 

 

V učilnici matematiki 1 je potekala delavnica TURISTIČNI VODNIK. 

Delavnico je vodila učiteljica Maja Sirše. Izdelali so turistični 

vodnik. 

Mnenja učencev o delavnici: 

SANA, 8. b: ''Učiteljica je zelo dobre volje.'' 

NIKA, 8. b: ''Zelo je zanimivo.'' 

ANA, 8. b: ''Zanimiv pristop pozitivne energije.'' 

Erik in Urban, 7. a 
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KUHARSKA DELAVNICA 

 

Ta delavnica se je odvijala pod vodstvom učiteljice Mojce Flere, 

pekli so angleško korenčkovo torto, ki je bila zelo okusna. 

 

Tjaša iz 9.a se je zelo zabavala in ni ji žal, da se je vpisala v 

delavnico. 

Lani iz 8. b se je vse skupaj zdelo zelo smešno. 

 

Učiteljica pa je pripomnila, da je s svojo skupino zelo zadovoljna. 

 

Ajda in Živa, 8. b 
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ANGLEŠKA ZASTAVA 

 

V učilnici nemščine in angleščine 2 je potekala delavnica izdelave 

zastave iz blaga. 

Učenci so izdelali zastave Velike Britanije. 

Mnenja učencev: 

GAŠPER, 7. b: ''Vsi delajo in noben ne stoji pri miru.'' 

ULA,8. a: ''V redu je.'' 

ZARJA,7. a: ''Zelo smo zadovoljni z delavnico.'' 

 

Urban in Erik, 7. a 

 

 


