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Časopis so pripravile učenke 8. ter 9. razreda novinarske delavnice: 

Ana Vodušek, Lana Rizmanovski Iršič, Lea Sevšek, Brina Anžin, Julija 

Klinc, Maja Jamnikar ter Teja Ocvirk. 

Za fotografije sta poskrbeli Lucia Šeligo ter Gaja Urlep. 

Mentorica: Mateja Rokavec  



1.A -  ADORA LA PIZZA ITALIANA 

Ana, Kristina in Patrik so nam povedali, da bodo danes 

izdelovali italijanske zastave, izdelovali bodo vulkane, 

kuharja in beneško gondolo.  

Najprej so se lotili izdelave zastav. Kristini je bilo zelo 

zabavno in Patrik je povedal, da je bilo super fajn.  

 

Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 

 

                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

                                                  

 



1.B -  ADORO LA PIZZA ITALIANA 

Učenci 1.b pod vodstvom Nejca Lamperja in 

spremljevalke Tatjane Burger izdelujejo italijanske 

zastave iz papirja in palčk; izdelali bodo tudi 

italijanskega kuharja iz kolaž papirja, stiropornih 

krožnikov ter makaronov .  

Kasneje so izdelali tudi čolničke iz tankega lesa in gumi 

mase ter jih pobarvali s temperami. Amaliji in Jakobu je 

bila najbolj všeč izdelava čolničkov ter kuharja. 

 

Lea Sevšek in Ana Vodušek 8.B 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                

 

 

 

 

 



2.A - BELLA ITALIA 

Eva, Matevž, Urh, Krištof, Iva in Aleks so nam povedali, 

da izdelujejo zastavo iz majhnih papirnatih kroglic, ki jih 

bodo pobarvali v barve Italije in jih prilepili na papir. 

Kasneje bodo izdelali še papirnati stolp (Pisa) in pico iz 

krožnikov.  

Kaji je bilo najbolj zanimivo izdelovanje stolpa Pisa. Za 

mnenje smo vprašali še  Alexa in Kiaro. Bilo jima je fajn, 

najboljša je bila izdelava pic iz krožnikov. 

 

Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 

 

 



2.B – MARKO POLO 

Izdelujejo  zemljevid in jadrnico Marka Pola pod 

vodstvom učiteljice Darinke Čobec. Učenci se imajo 

prijetno in delavnice se jim zdijo fajn. 

Maja Jamnikar in Julija Klinc 8.b 

 



 

3.A -  PAPIRNATI KUHAR 

Pod vodstvom Anje Kunej učenci izdelujejo papirnatega 

kuharja. Uporabili so papirnate krožnike in jih okrasili s 

kolažem ter jih pobarvali z barvicami in voščenkami. 

Teni in Valu sta bili najbolj zanimivi izdelavi mask in 

zastav. 

 

Maja Jamnikar in Julija Klinc 8.b   



3.B - HIŠE IN MASKE V MESTU 

Tretješolci z učiteljico Klavdijo Krbavec izdelujejo hiške 

na otoku Murano-Benetke, ki jih bodo kasneje 

pobarvali in sestavili v pisano mesto. Hiške so narejene 

iz tršega papirja. Izdelujejo tudi beneške maske za  

obraz, ki so izdelane iz tršega papirja ter pisano 

okrašene. Mnenje sta nam dali Alja ter Amalija, ki jima 

je bilo najbolj všeč barvanje hišk. 

Lea Sevšek in Ana Vodušek 8.b 

 



4.A -  BENEŠKE MASKE IN 

ITALJANSKE ZNAČILNOSTI 

Pod vodstvom učiteljice Nataše Meštrov in učiteljice 

Nataše Krznar so učenci izdelovali beneške maske in 

znane italijanske značilnosti. 

Daniju in Trini je bilo najbolj všeč izdelovanje mask in 

risanje.  

 

Maja Jamnikar in Julija Klinc 8.b 



 

4.B -  BENEŠKE MASKE 

Učenci so si najprej ogledali film. Kasneje si je vsak 

izdelal svojo osebno izkaznico in beneško masko. 

Pogovarjali smo se z Matevžem, Luko in Mašo. Povedali 

so, da jim je bila najboljša izdelava mask, imeli so se 

fajn, super, kul in bilo je zabavno. 

 

Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 



5.A -  UNE CALZONE ITALIANA 

Učenci 5.a so z učiteljico Nevenko Brežnik plesali na 

pesem italijanske skupine Maneskin. Kasneje pa so z 

učiteljico Aljo Žekar imeli predstavitev beneških mask 

ter tradicionalnih oblačil. 

Lea Sevšek in Ana Vodušek 8.b 

 



5.B - ČAR BENEŠKEGA FESTIVALA 

Z učiteljico Aljo Žekar ter Nevenko Brežnik so učenci 5.b 

uživali v izdelavi beneških mask iz papirja, ki so jih 

kasneje tudi okrasili. Žani je bilo najbolj všeč barvanje 

ter okraševanje mask. 

 

Lea Sevšek in Ana Vodušek 8.b 

 



GEOGRAFSKO-TEMATSKE KARTE 

ITALIJE 

Učenci pod vodstvom učitelja Bojana Rebernaka 

izdelujejo karte Italije, ki jih rišejo oz. barvajo s 

temperami, barvicami, flomastri … Učencem se je 

delavnica zdela zelo zanimiva ter poučna. 

Lea Sevšek in Ana Vodušek 8.b 

 



ITA-SLO SLOVAR 

V delavnici učiteljice Veronike Jelen Polak so 

sedmošolci izdelali slovar, kjer so slovenske besede 

prevajali v italijanščino. Učenci so si delo razdelili, 

nekateri so besede iskali ter jih prevajali, drugi pa te 

besede v slovar zapisovali. 

Lea Sevšek in Ana Vodušek 8.b 



KUHARSKA DELAVNICA  

V gospodinjski učilnici imajo kuharsko delavnico, ki jo 

vodi učiteljica Mojca Flere. Pripravili  so melono s 

pršutom, fokačo, tiramisu brez kofeina in različne vrste 

pic. Stašu in Alini je bila delavnica všeč, saj so ves čas 

kuhali in imeli veliko dela. Najbolj jim je bila všeč 

izdelava tiramisuja.  

Maja Jamnikar in Julija Klinc 8.b   



IZDELAVA MAGNETKOV 

V učilnici SLO1 in 2 izdelujejo magnete na temo Italije iz 

das mase pod vodstvom učiteljice Martine Kroflič in 

Sergeja Rinca. Kinsley in Adelina sta nam povedali, da 

jima je bilo najbolj všeč risanje in barvanje das mase. 

Maja Jamnikar in Julija Klinc, Ana Vodušek 8.b 

  



S KOLESOM ČEZ MOST 

V tehniški učilnici so učenci izdelovali beneški most 

Rialto  iz lesa pod vodstvom učiteljice Tanje Remih. 

Laura in Lana sta menili, da je zelo super in zabavno, saj 

preizkušajo svoje sposobnosti ravnanja z lesom. 

Maja Jamnikar in Julija Klinc 8.b 

  



NOVINARSKA DELAVNICA 

Pri mentorici Mateji Rokavec so učenke 8. in 9. razreda 

izdelale šolski časopis. Ves tehniški dan so po razredih 

zbirale informacije in slike. 

Delale so na računalnikih. 

Lea mi je povedala, da ji je bila delavnica zanimiva. 

Vsem se je zdela delavnica zanimiva in nekaj novega, 

pri tem smo se lahko tudi malo sprehodili.  

Brina Anžin 8.b 

 



 

PLESNA DELAVNICA 

V plesni delavnici so bile združene učenke šestih 

razredov z mentorico Suzano Fideršek. Dekleta so nam 

povedal, da jim je bilo fajn in super. Med plesom so se 

izredno zabavali. 

Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 

 



 

LIKOVNA DELAVNICA 

V 9.a so se razdelili v manjše skupine in pod vodstvom 

učiteljice Jane Draksler ter učitelja Cveta Prevodnika 

izdelali gondolo iz stiropora, beneške maske iz papirja 

in mavca; raziskujejo italijanske  znamenitosti, 

izdelujejo velik napis Italija in s pomočjo spleta avto 

ferarri. Hana in Anastazija  sta se počutili odlično in 

zdelo se jima je super, da spoznavajo Italijo. 

Maja Jamnikar in Julija Klinc 8.b 



IZDELAVA KRIŽANKE 

Izdelovali so križanko z italijanskimi pojmi. Pojme so s 

kratkimi povedmi opisali tako, da so razumljivi osebi, ki 

rešuje križanko. Na posebni aplikaciji so izdelali 

križanko in jo prekopirali v wordu. 

                    Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 

 



VODIČ ITALIJE 

Kaja nam je povedala, da bodo danes z mentorico 

Moniko Vogrinec izdelovali vodič po Italiji v obliki 

plakata in v tiskani verziji. Učenci 8.a so izjavili: 

»zanimivo«, »zabavno«, »ustvarjalno«, »najbolj všeč mi 

je bil plakat«, »rad imam Italijo«. 

                         

Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 



KOZMETIČNA DELAVNICA 

Skupaj z mentorico Barbaro Petan so v tej delavnici 

izdelovali kozmetične izdelke. Zoja in Nejc sta nam 

povedala, da so obarvali sol v barve italijanske zastave 

in jo dali v epruvete. Delavnica se je vsem učencem 

zdela zabavna in nekaj novega. 

                        Brina Anžin, Teja Ocvirk in Lana Iršič 8.b 

 


