NIZOZEMSKA
(EVROPSKA VAS 2020)

˝Een fragmentarische vriendschap wordt zelden zelfs˝
(˝Zakrpano prijateljstvo le redkokdaj postane celo˝)

Časopis so pripravili učenci od 6. do 9. razreda novinarske delavnice:
Neli Furman, Lucija Strniša, Lina Kranjc, Živa Zorko Centrih, Tajda Arnol, Urban
Skok, Anja Titan, Erik Šrot, Melita Pintar, Klara Klinc, Gašper Koprivc, Živa Ribežl.
Urednica: Kristina Radoš Janežič

SPOMINKI V 1. B
Učenci 1. b razreda so pod vodstvom učiteljice Eve Ambrož Hažič in učiteljice Mateje
Lajh izdelovali tulipane, zastave in nizozemski sir iz slanega testa. Izdelovali so iz
barvnega papirja in lesenih palčk.
Mnenje sta nama podala Jakob in
Jan. Povedala sta, da jima je bilo
najbolj všeč izdelava tulipanov,
barvanje zastav in izdelava sira.

Melita Pintar, 8. b, Tajda Arnol, 8. a

1. a NAVDUŠEN NAD MLINI
1. a se je z učiteljicama Matejo Štor in Klaro Lončar odločil ustvariti mline, mini
zastavice, pravljico o žabcu in
risbe mlina na krožniku.
Izdelovali so iz tulcev, papirja in
papirnatih krožnikov.
Učenci so izrazili, da jim je bilo
zelo všeč, zabavno ter zelo
zanimivo.

Anja Titan, 8. a, Lina Krajnc, 8. b

MLINI NA VETER V 2. RAZREDU

Učenci v 2. a in b
razredu so s
pomočjo učiteljev
Adrijane Mlinarič,
Darinke Čobec, Iris
Frelih Turnšek in
Nejca Lamperja
izdelovali mline na
veter. Za izdelek
so potrebovali
tetrapak, ki so ga
prebarvali z
lepilom in belo
barvo. Iz barvnega
papirja in kartona
so izdelali krila vetrnice. Ani, Neja in Hana pravijo, da jim je delavnica všeč, saj tam
lahko barvajo in lepijo.

Lucija Strniša in Neli Furman, 7. a

MLINČKI IN TULIPANI v 3. b
Učenci 3. b razreda so pod vodstvom učiteljice Klavdije Krbavac Kenda in učiteljice
Barbare Žgajner izdelovali tulipane, mlinčke na veter, cokle na palčkah in zastave.
Izdelovali so iz plastike, filca in kolaž
papirja. Mnenje sta nama podali Iza in
Maša. Povedali sta nama, da jima je
zelo všeč ustvarjanje, ker to radi
delata.

Melita Pintar 8. b., Tajda Arnol, 8. a

MLINČKI, TULIPANI, NOGOMETNO IGRIŠČE,
ZNAMENITOSTI NA PALČKAH
Učenci 3. a razreda so pod vodstvom učiteljice Anje Kunej in študentke Daše Jakop
izdelovali cokle, mline, tulipane in nogometno
igrišče. Za to so potrebovali papir, slamice,
flumastre in barvice. Učenci so bili zelo
navdušeni nad delavnico, saj radi ustvarjajo in
lahko sedijo, kjer hočejo ter lahko počnejo, kar
želijo.

Neli Furman in Lucija Strniša, 7. a

4.a POSUT S TULIPANI
V 4. a razredu so se odločili razred posuti s tulipani.
Ustvarjali so raznobarvne šopke iz krep papirja, slamice in žice.
Učenci pravijo, da jim je delavnica zelo
všeč, saj imajo radi tulipane, barve in
ustvarjanje.

Anja Titan, 8. a, Lina Krajnc, 8. b

COKLI, CVETLIČNI ARANŽMA, HIŠKE IN MLIN
Učenci 5. a razreda so pod vodstvom učiteljice Nevenke Brežnik izdelovali cokle,
cvetlične aranžmaje, hiške in mline.
Zato so potrebovali das maso,
vodo, papir, barvo in palčko. Tanja
pravi, da ji je delavnica zelo všeč,
saj lahko delajo samostojno. Lovro
pa pravi, da mu je všeč, saj ni
pouka.

Anja Titan, 8. a in Lina Krajnc, 7. b

MAKETA V 5. B
V 5. b razredu so pod mentorstvom učiteljice Alje Žekar, ustvarili maketo nizozemske
in v njej ponazorili mline na veter, nizozemske hiše in seveda tudi tulipane.
Uporabili so glino, karton in
papir.
Aljaž in Bernard pa menita,
da je zelo zabavno, ker ni
navadnega pouka in lahko
učenci pokažejo svojo
spretnost in trud tudi v
ustvarjanju.

Živa Zorko Centrih, 8. a

PREDPASNIKI ZA NARODNO NOŠO IN ZASTAVE
Učenci so pod vodstvom učiteljice Metke Irgolič šivali zastave Nizozemske in ženske
narodne noše. Izdelovali so s pomočjo šivalnega stroja, blaga, šivanke in niti, šivali pa
so tudi na roke. Mnenje sta nama
podali Lucija in Anastasia iz 7. a
razreda. Povedali sta nama, da
jima je bilo super vse, kar so
počeli.

Melita Pintar, 8. b, Tajda Arnol, 8. a

VODIČ PO NIZOZEMSKI
V delavnici učiteljice Nine Miklavžina so se odločili bolje spoznati Nizozemsko. Podali
so se v svet poln informacij in izdelali vodnik po Nizozemski.
Delavnica je bila učencem zelo
všeč, saj so se naučili polno
novih stvari o Nizozemski.

Anja Titan, 8. a, Lina Krajnc, 8. b

VAN GOGH IN TULIPANI
Učenci so pri učiteljici Barbari Petan izdelovali odrezano uho slavnega slikarja Van
Gogha iz dasmase ter tulipane iz kolaž papirja. Pri tem sta nama mnenje podala Urh
iz 6. b razreda in David iz 8. a razreda. Povedala sta, da se imata super ter, da je
delo zelo zabavno in da jima je način dela všeč.
Melita Pintar 8. b, Tajda Arnol 8. a

NIZOZEMSKI SKLADATELJI
Učenci so pod vodstvom učiteljice Zale Irgolič izdelovali plakate Nizozemske, vodič
po Amsterdamu in nizozemske
glasbenike. Izdelovali so iz papirja.
Mnenje sta nama podala Sebastjan in
Lana iz 9. b. Obema je v delavnici
zelo všeč in predvsem to, da se v
skupini dobro razumejo.

Melita Pintar, 8. b, Tajda Arnol, 8. a.

NOVINARSKA DELAVICA
Pri učiteljici Kristini Radoš Janežič so učenci napisali članke o različnih delavnicah ter
vse skupaj združili v časopis.
Uporabljali so računalnike.
Erik meni, da se imamo zelo fino, saj je učiteljica super in se zabavamo.
Lucija pa pravi, da je zabavno, ker lahko spoznavamo novinarsko delo in ugotavljamo,
kaj počnejo v drugih delavnicah.

Živa Zorko Centrih, 8. a

KLOBUKI in ZRAČNI BALONI
V delavnici učiteljice Mateje Rokavec so izdelovali
klobuke ter zračne balone, za to pa so potrebovali
časopisni papir, vrvico, lonček, balone in papir.
Tia in Zarja pravita, da je super in zabavno.

Erik Šrot, 8. a

RISANJE TEMATSKIH KART IN KARIKATUR

Učenci si pod vodstvom učitelja Bojana Rebernaka izdelovali tematske karte in
karikature. Za delo so potrebovali papir, tempera barvice, barvice, flumastre in
voščenke. Naja pravi, da ji je delavnica
všeč, ker je učitelj super. Gal pa pravi, da
je delavnica »kul«, saj je to nekaj novega.
Učiteljevo mnenje je pozitivno, saj učenci
spoznavajo Nizozemsko na drugačen
način.

Lucija Strniša in Neli Furman, 7. a

S KOLESOM ČEZ MOST
Učenci so pod vodstvom učiteljice Tanje Remih izdelovali različne značilnosti
Nizozemske, ki jih bodo
povezali v kolesarsko pot. Vsak
učenec je iz lesa izdelal svojo
znamenitost.
Zato
so
potrebovali les, papir, svinčnik,
žago, pripomoček za žganje
lesa. Nikovo mnenje je dobro,
saj mu je delavnica zelo
zanimiva. David pa pravi, da mu
je delavnica všeč, ker izdelujejo
super stvari.

Neli Furman in Lucija Strniša, 7. a

ANG-NEM-NIZ-SLO slovar
Učenci od šestega pa do devetega razreda so pod vodstvom učiteljice Aleksandre
Velenšek izdelovali slovar, kjer so prevajali slovenske besede v nizozemske, nemške
in angleške. Za to so potrebovali
splet, slovar in list papirja.
Učenki Nives in Hana sta se
imeli fino in jima je bilo všeč, da
imajo tako dobro učiteljico.

Urban Skok in Erik Šrot, 8. a

KRALJEVA DRUŽINA
V delavnici kraljeva družina, pod mentorstvom učiteljice Veronike Jelen Polak, so
ustvarjali kraljevsko družinsko drevo s pomočjo računalnika.
Učencem je bila delavnica zelo
zanima, saj so se poglobili v
kraljevsko zgodovino in
zgodovinski svet poln novih
informaciji.

Anja Titan, 8. a, Lina Krajnc, 8. b

NAGRADNA KRIŽANKA
V delavnici učiteljice Sare Prevolnik so se odločili, da svoje možgane vklopijo na 100
%.
Spopadli so se z zahtevno in hkrati zabavno križanko.
Učencem je bilo zanimivo, saj so morali iskati podatke in se sprehoditi po svetu
informaciji.
Anja Titan, 8. a, Lina Krajnc, 8. b

NAPISI, MAKETE, HIŠE …
V učilnici likovne in glasbene umetnosti so učenci pod vodstvom učitelja Cveta
Prevodnika izdelovali napis NIZOZEMSKA ter nizozemske stolpnice in hiše iz
stiropora.
Mia in Eva sta rekli, da se imata »fajn«,
saj se lahko pogovarjajo in je v
delavnici dobro vzdušje.

Erik Šrot, 8. a

