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Pogled v ustvarjalno dopoldne naših 
učencev

Bravo, učenci samo eno dopoldne in TOLIKO
rešenih problemov!

Tanja Remih
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PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Aljaž Jug, 6. a



PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Rok Brečko, 6. a



PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Brina Jelen, 6. a



PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Filip Cvikel, 8. b





Tajda Arnol, 8. a



Jure Anžin, 8. a



Ema Bezamovski , 8. b



PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Tia Pilih, 8. b



PROBLEM

IDEJA
REŠITEV

Hana Mastnak, 7. a



PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Mak Ravenščak, 9. b

1. korak:
Moja mama v službi dolgo časa sedi za 
računalnikom, zato jo bolijo noge.

2. korak:
Izdelal ji bom pručko na katero si lahko 
nasloni noge za boljše udobje.



PROBLEM

IDEJA

Lia Lipičnik, 7. b

REŠITEV



PROBLEM

IDEJA

Rok Kavčič, 9. b

Ker je pisarna kjer dela moja mama odgovorna za
ključe znanjih objektov – Bobkart, Pustolovski park,
Zip line, kolesarnice in drugih in imajo vse ključe
spravljene v škatli sem se odločil, da naredim
obešalnik za ključe.

Pri izdelovanju obešalnika za ključe sem užival saj rad 
ustvarjam. Najtežje se je bilo odločiti kaj
ustvariti da bi olajšal delo. S tem ji bom prišparal nekaj 
časa pri iskanju ključev.

REŠITEV



PROBLEM

IDEJA

Gal Novak, 9. b

REŠITEV



PROBLEM

IDEJA

Lina Krajnc, 7. b

REŠITEV

Moja mami pri ličenju,ko hiti da naredi 
pravočasno make up včasih išče kakšen čopič s 
temi podstavki pa bi ga hitreje našla.

Uporabljala sem kartonske role, lepilno pištolo, 
kolaž papir, škarje in svileno pentljo.

Rešitev problema je bila, da sem mamici 
pomagala organizirati njene stvari. V mojem 
primeru čopiče.

Najbolj všeč pri izdelavi samega izdelka mi je bilo, 
da sem se lahko malo poigrala z materiali in mojo 
domišljijo.
Pri nalogi se mi je zdelo najtežje realizirati izdelek.
Pri izdelku bi spremenila, če bi imela možnost na izbiro 
še več materiala in bi lahko naredila še bolj izviren 
izdelek.



PROBLEM

IDEJA

Eva Mae Kragolnik, 6. b 

REŠITEV





PROBLEM
Problem, ki ga bom s tem izdelkom 
rešil je, da bom preprečil, da bi se 
mami polil kozarec po mizi.

IDEJA
To bom rešil tako, da ji bom 
izdelal podstavek za kozarec.

REŠITEV

MOJE MNENJE
Najbolj mi je bilo všeč, da sem lahko 
ustvarjal in je bil moj dan malo drugačen. 
Ni pa mi bilo všeč, da je med tem časom 
zmanjkalo vode in si nisem mogel umiti rok. 
Pri tem izzivu ne bi spremenil ničesar.

Jan Škornik, 9. b



Brina Anžin, 6. a



Mark Odlazek, 8. a

Moj oče ima kar precej pisarniškega dela. V 
pisarni nima
primernega pripomočka za shranjevanje pisal in 
pisarniških pripomočkov.

Očetu bom izdela lonček za pisala in 
pripomočke, ter ga okrasil
z grbom policije.

PROBLEM

IDEJA

REŠITEV

Najbolj mi je bilo všeč pri izdelavi izdelka 
da sem si lahko zbral vse sam. Od
začetka do konca. Drugače mi je bilo 
najbolj všeč barvanje.
Najtežje se mi je zdelo risanje grba, saj 
sem moral biti zelo natančen..
Nič nebi spremenil, saj je bil celoten 
postopek super izpeljan.



Zala Ratej, 9. b



REŠITVE

Timon Stojnšek, 6. a

Aljaž Sinkovič, 6. b

Ana Safran, 6. a

Suzana Raia Krošl, 
7. aRebeka Krošl, 9. a


