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Angleščina preko dramske uprizoritve  

 

DATUM: 30. 10. 2017 

TRAJANJE: 9:00 – 12:00 

IZVAJALCI: Barbara Trobentar, Katja Zagožen 

OPIS: Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda so vljudno vabljeni, da preizkusijo v igri vlog. Skupaj bomo 

dramsko uprizorili priljubljeno zgodbo Zverjasec.  

 

 

Angleščina je mala malca 

 

DATUM: 2. 11. 2017 

TRAJANJE: od 9.00 do 10.00 (učenci 4., 5. in 6. razreda) ter 10:00 – 11:00 (učenci 7., 8. in 9. 

razreda) 

IZVAJALCI: Barbara Trobentar 

OPIS: Imaš težave pri angleščini ali pa bi rad/-a le utrdila svoje znanje? Pridi na sproščene 

urice angleškega jezika in skupaj bomo poskrbeli, da bo angleščina zate mala malca. 

 

 

Noč čarovnic in čarovnica Mica 

 

DATUM: 30. 10. 2017 

IZVAJALCI: Elizabeta Jakop, Suzana Štiglic 

OPIS: 

 izdelava simboličnih izdelkov za noč čarovnic (poslikan kozarec z lučko, netopir, 

duhec in jesenska buča iz papirja); 

 glasbeno ustvarjanje ob pravljici ČAROVNICA MICA; 

 delavnica bi bila primerna za učence 1. triade. 
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Speci si svojo malico 
    

DATUM: 30. 10. 2017 

TRAJANJE: 9:00 – 13:00 

IZVAJALCI: Ivanka Orešnik, Zavod Savinja 

OPIS: Delavnica bo potekala v Fašunovi hiši na Ljubnem ob Savinji. Otroci bodo ustvarjali iz 

kvašenega testa. Vsak si bo naredil svoj hlebček, štručko ali pletenico in sezonske mafine. 

Delavnica bo sprejela  maksimalno 15 do 20 otrok. 

 

 

Družabne igre 
 

DATUM: 30. 10. 2017, 2. 11. 2017 (če bi bilo več prijav tudi 3. 11. 2017) 

IZVAJALCI: Mateja Cerar Rigelnik 

OPIS: V razredu se bomo z učenci (do 20 udeležencev od 1. do 4. razreda) igrali družabne igre 

(ČLOVEK NE JEZI SE, SPOMIN, DOMINO, MLIN …). 

 

 

Izdelovanje predmetov iz odpadnega papirja 
 

DATUM: 30. 10. 2017 

IZVAJALCI: Marija Podmeninšek 

OPIS: V Na delavnici se bomo učili izdelave uporabnih predmetov iz reciklažnega (revijalnega) 

papirja. Uporabljali bomo reklamni papir, lepilo, rolica iz kartona, pletilka št.5, kvadre 

(legokocka dolžina 4cm, višina 1,5 cm širina 3cm) in valje (pokrovček od šminke ali libele). V 

delavnico se lahko vključi 10 učencev. 

 

  

 
Občina Ljubno 
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Preživimo dan z Žogico Nogico 
 

DATUM: 30. 10. 2017 

IZVAJALCI: Maja Benedik, Helena Lekše 

OPIS: V uvodu delavnice bodo učenci poslušali pravljico o Žogici Nogici, ki jo je ugrabil strašni 

zmaj. V nadaljevanju bodo iz različnih materialov, ki jih najdemo tudi v vsakem 

gospodinjstvu, izdelali lutko vsaj enega izmed nastopajočih likov, npr. babico ali dedka, zmaja 

ali Žogico Nogico. V zaključnem delu bomo odlomek iz pravljice tudi uprizorili. Če bo čas 

dopuščal, bomo čisto za konec izvedli še kakšno igro z različnimi žogami. 

                        

 

 

Prikaz dela reševalnih psov 
 

DATUM: 2. 11. 2017 in 3. 11. 2017 

IZVAJALCI: Urška Plesnik 

OPIS: Predstavili bomo delo reševalnih psov in potrebno opremo reševalnega para. Otroci 

bodo spoznali načine šolanja reševalnega psa. Izvedeli bodo, ob kakšnih situacijah 

potrebujemo reševalnega psa in kakšno je njegovo delo. Sami bodo lahko poskusili izvajati 

vaje s psi. Pa tudi skrivali se bodo, da jih bodo kužki iskali. Delavnice se lahko udeleži 15 – 20 

učencev. 
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Tudi med počitnicami imamo radi šport (Projekt Zdrav življenjski slog) 
 

DATUM: 30. 10. 2017, 2. 11. 2017 in 3. 11. 2017 

IZVAJALCI: Hajdeja Brglez 

OPIS: Tudi med počitnicami imamo radi šport, zato smo pripravili pester nabor aktivnosti v 

okviru ZŽS, ki se jih bodo učenci lahko udeležili med " Krompirjevimi počitnicami." 

Pripravili bomo delavnice : 

 Radi imamo nogomet; 

 Igre z loparji; 

 Planinski pohod; 

 Aktivnosti po izbiri učencev in 

 Keglanje. 

Izvedene bodo tiste, ki bodo učence najbolj zanimale in po predhodnih prijavah organizirali v 

danih dnevih. 

 

 

Tangrami in zapestnice prijateljstva 
 

DATUM: 30. 10. 2017 

IZVAJALCI: Saša Baloh in Jasna Vengušt 

TRAJANJE: 9:00 – 12:00 

OPIS: 

 Učenci spoznajo kaj so tangrami in sestavijo različne živali, aktivnosti, oblik …; 

 Oblikujejo plakat/-e (razstavili ga/-jih bodo pred učilnico matematike); 

 Vsak otrok si naredi zapestnico (barve si izbere sam). 

   

  

 


