
DELAVNICE v času jesenskih počitnic 

  

DELAVNICA 1: Zabavna peka ajdovih palačink 

 

Udeleženci: 2. – 4. razred 

Čas delavnic: 29. 10. 2018, če bo gospodinjska učilnica prosta 

Vodja delavnice: Suzana Štiglic, Elizabeta Jakop 

Opis:  

 Razgovor o ajdi, ajdovi moki, kaj lahko iz ajde napravimo. 

 Razgovor o sestavinah, ki jih bomo potrebovali za peko (ajdova moka, navadna voda iz 

pipe, sol, cimet). 

 Priprava mase za palačinke in peka palačink. 

 Priprava različnih nadevov za palačinke (poleg marmelade in čokolade tudi sadje, prosena 

kaša). 

 Pisanje recepta in priprava pogrinjkov za »palačinkasto malico«. 

 
 

DELAVNICA 2: S fotoaparatom na potep 

Udeleženci: 6. – 9. razred 

Čas delavnic: 29. 10. 2018  

Vodja delavnice: Alenka Meža, Helena Lekše 

Opis: Delavnica S fotoaparatom na potep je namenjena vsem, ki jih zanima fotografiranje. Vabljeni 

tudi učenci, ki ste radovedni in ustvarjalni in bi želeli preizkusiti fotografiranje z ročnimi 

nastavitvami. Najprej si bomo ogledali, katere funkcije ima fotoaparat, potem se bomo odpravili 

na potep po kraju in iskali zanimive motive. Izbrali bomo najboljšo fotografijo in jo poslali na 

natečaj. Za zaključek pa se bomo pogreli z okusno limonado.  

  



 

 

 

DELAVNICA 3: Pohod z iskanjem skritega zaklada 

 

Udeleženci: 3. – 9. razred 

Čas delavnic: 29. 10. 2018  

Vodja delavnice: Urška Plesnik, Urša Solar 

Opis: Prvi dan jesenskih počitnic bomo preživeli aktivno. Sprehodili in zabavali se bomo na svežem 

zraku z opazovanjem čudovite jesenske narave. Izdelali bomo kakšen kip ali skulpturo iz naravnih 

materialov in iz tega napravili pravo tekmovanje ekip. Da pa bo naš sprehod - pohod še bolj 

zabaven, bomo na poti iskali tudi skrite zaklade...ki jih boste zagotovo našli s pomočjo enostavne 

orientacije. S seboj prinesite malico. Da bo naš izlet tudi sladek, bova poskrbeli učiteljici. 

 
 

DELAVNICA 4: Igre brez meja 

 

Udeleženci: 1. – 3. razred 

Čas delavnic: 29. 10. 2018 

Število učencev: največ 20 

Vodja delavnice: Maja Benedik, Maja Zagradišnik 

Opis: IGRE BREZ MEJA so namenjene vsem učencem, ki se želijo družiti in sprostiti ob zanimivih in 

šaljivih športnih igrah. Da se bomo zabavali, vam obljubljava učiteljici Maja Benedik in Maja 

Zagradišnik.  

 
 

 

 

 

 



 

  

 

DELAVNICA 5: Tea Party 

Udeleženci: 3. – 9. razred 

Čas delavnic: 29. 10. 2018  

Vodja delavnice: Katja Zagožen, Špela Mavrič 

Opis: Kuhali bomo čajčke, tudi pravi angleški čaj z mlekom, pekli sconse in apple crumble (jabolčni 

drobljenec), se pogovarjali po angleško :-). 

 
 

DELAVNICA 6: Naravoslovna delavnica 

Udeleženci: 4. – 6. razred 

Čas delavnic: 29. 10. 2018  

Vodja delavnice: Jasna Vengušt, Milena Vršnak 

Opis: V naravoslovni delavnici bomo na igriv način v živo predstavili skrivnostno žival. Ugotavljali 
bomo tako njeno zgradbo kot življenjski prostor in druge značilnosti . Tudi risali bomo in risbice 
razstavili ter se fotografirali. 
 

 
Izdelali pa bomo tudi "vesoljsko  plovilo", ki ga bomo preizkusili na ploščadi pod šolo ter dogodek 
posneli.  

 



  

DELAVNICA 7: Noč čarovnic 

Udeleženci: 2. – 4. razred 

Čas delavnic: 30. 10. 2018  

Vodja delavnice: Elizabeta Jakop, Suzana Štiglic 

Opis: Izdelovali bomo izdelke iz papirja (muca) in odpadne embalaže (čarovnica). 

 
DELAVNICA 8: Igre z loparji 

Udeleženci: 2. – 4. razred 

Čas delavnic: 30. 10. 2018  

Vodja delavnice: Hajdeja Brglez, Saša Baloh 

Opis:  
- badminton 
- namizni tenis 
- osnove tenisa samostojno 
- štafetne igre z loparji 
- zabavne sprostilne igrice 

 
DELAVNICA 9: Halloween 

Udeleženci: 3. – 9. razred 

Čas delavnic: 30. 10. 2018  

Vodja delavnice: Katja Zagožen, Špela Mavrič 

Opis: V angleščini se bomo pogovarjali o priljubljenem Dnevu čarovnic, pekli Halloween muffine in 

piškote. 

 


