
 
JESENSKE DELAVNICE 2019/20  
 
 
 

 

HALLOWEEN (angleščina) 
  
 

Izvajalki: Katja Zagožen in Špela Mavrič 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, učilnica GOS, učilnica TJN 

Datum: torek, 29. 10. 2019 

Razredi: 3. – 9. razred 

Največje število udeležencev: 20 

Kratek opis: Učenci lahko prinesejo v šolo strašljive kostume in se v 

učilnici pripravijo na praznovanje za Noč čarovnic. Spoznali bodo običaje in posebnosti 

značilne za ta praznik. Poslušali bodo strašljivo zgodbo, reševali kviz, spekli piškote in se 

naučili pesem na temo »Halloween« ter ob njen ustrezno zaplesali.   

 

 

ENGLISH TEA PARTY (angleščina) 
 
 
Izvajalki: Katja Zagožen in Špela Mavrič 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, učilnica GOS, učilnica TJN 

Datum: ponedeljek, 28. 10. 2019 

Razredi: 3. – 9. razred 

Največje število udeležencev: 20 

Kratek opis: Z učenci se bomo pogovorili o prehranskih navadah 

Angležev in njihovih tipičnih obrokih. Spoznali bodo recept za tipični angleški sladici in jih 

tudi pripravili. Ob okušanju le-teh si bomo postregli s pravim angleškim čajem. Zraven bomo 

kramljali o angleški literaturi.  

 

PLESNO-GLASBENA DELAVNICA  
 

Izvajalka: Urška Plesnik, Helena Lekše 

Kraj/prostor: stara telovadnica 

Datum: torek, 29. 10. 2019 

Razredi: od 3. do 5. razreda 

Največje število udeležencev: 20 

Kratek opis: Delavnica je namenjena otrokom, ki so željni plesnega znanja in gibalnega 

izražanja, ustvarjanja, sprostitve in zadovoljstva ob plesu in glasbi. Otroci se bodo učili plesa, 

vendar ne z namenom biti dober, najboljši ali nujno pravilno izvajati korake. Otrokom bova 

skušali predati predvsem izkušnjo plesa. 

 



ŠPORTNE IGRE  
 

 

Izvajalka: Mateja Cerar Rigelnik 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, stara telovadnica 

Datum: torek, 29. 10 2019 

Razredi: 4., 5. 

Največje število udeležencev: 25 

Kratek opis: V telovadnici bomo igrali različne športne igre, kot so štafetne igre, poligon, 

med dvema ognjema in še kaj se bo našlo. Ob igrah pa bomo dali poudarek na športno 

vedenje. 

 

GLASBENA DELAVNICA  
 

 

Izvajalka: Suzana Štiglic 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, učilnica JV oz. OPB1 

Datum: ponedeljek, 28. 10. 2019 

Razredi: od 3. do 6. razreda 

Največje število udeležencev: ni omejitve 

Kratek opis:  

 prepevanje slovenskih ljudskih in zabavnih pesmi 

 igranje na preprosta glasbila 

 igranje na ukulele (osnovna akordična spremljava)  

Zaželeno je, da prijavljeni na delavnico svoje pevsko znanje že izpopolnjujete v otroškem ali 

mladinskem pevskem zboru. Kdor želi igrati na ukulele, naj inštrument prinese s sabo. 

 

USTVARJANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA 
 

 

Izvajalka: Elizabeta Jakop 

Kraj/prostor: OŠ Ljubno ob Savinji, 1. razred 

Datum: ponedeljek, 28. 10 2019 

Razredi: 1., 2., 3. 

Največje število udeležencev: ni omejitve 

Kratek opis: Izdelovali bomo izdelke iz papirja in odpadnega materiala. 
 
 
 

 



 

 

Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji  
 
 
Ljubno, 14. 10. 2019 

 
Spoštovani starši! 
 
Tudi med jesenskimi počitnicami organiziramo na OŠ Ljubno ob Savinji v času, od 28. 10. do 
30. 10. 2019, od 9.00 ure do 12.00 ure, brezplačne delavnice za otroke od 1. do 9. razreda. 
 
Letošnje teme delavnic so objavljene tudi na spletni strani šole, zato prosim vse starše, ki so 
zainteresirani, da se njihovi otroci, v času počitnic udeležijo kakšne izmed delavnic, da to 
javijo razrednikom tako, da na list napišejo, katere delavnice bi se želeli udeležiti. 
 
Število prijav je omejeno glede na vrsto delavnice. 
 
Sporočamo vam tudi, da se je možno v teh terminih naročiti na kosilo. To naredite tako, da 

ob prijavi na delavnico pripišete, da želi vaš otrok imeti v šoli tudi kosilo. Malico naj otroci 

prinesejo s seboj. Obrazec morate oddati najkasneje do petka 18. 10. 2019, razredničarki. 
 
S spoštovanjem, 
 

mag. Samo Kramer, ravnatelj OŠ Ljubno ob Savinji s sodelavci 
 
 
 
 

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DELAVNICE   

Ime in priimek otroka:_________________________________________________  

Udeležil se bom naslednjih delavnic: (obkroži)   

1. delavnica: HALLOWEEN (tor., 29. 10. 2019) DA NE 

2. delavnica: ENGLISH TEA PARTY (pon., 28. 10. 2019) DA NE 

3. delavnica: PLESNO-GLASBENA DELAVNICA (tor., 29. 10. 2019) DA NE 

4. delavnica: ŠPORTNE IGRE (tor., 29. 10. 2019) DA NE 

5. delavnica: GLASBENA DELAVNICA (pon., 28. 10. 2019) DA NE 

6. delavnica: USTVARJANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA (pon., 28. 10. 2019) DA NE 
 

 V času izbranih delavnic želim imeti tudi KOSILO: DA NE 
 
 
Podpis staršev:_______________________________ 
 


