VRTEC
Vrtčevskim otrokom so pokazali živali, ki jih sicer ne vidijo vsak dan: kače, paličnjake, činčile, pajke,
kuščarje. G. Rudi Ocepek, po poklicu profesor biologije, nam je pomagal premagati predsodke do
živali. Pokazal nam je, kako živali blagodejno vplivajo na naše zdravje in počutje. Ugodni učinki živali
na otroke so številni: pomirjajo nemirne ter preženejo osamljenost, dajejo občutek skupinske
pripadnosti, motivirajo za delo in spodbujajo motoriko. Doma imamo sicer največ psov, mačk in
konjev, tako da nam je bila res zanimiva, drugačna in lepa izkušnja od blizu spoznati te živali.
Boštjan Brodnjak, Žan Černesl

PLESNA DELAVNICA, 1. triada
Med samimi dekleti sva opazila tudi enega fanta. Pod mentorstvom plesnega društva Moreno so
plesali na pesmi Meghan Trainar z naslovom No in Jason Derulo Get ugly. Plesali so hip hop in kljub
njihovim mladim letom so prikazali super nastop. Zagotovo se bo kdo izmed njih navdušil in začel ples
tudi trenirati.
Rene Murkovič, Domen Bezjak

PLESNA DELAVNICA, 2. triada
V tej delavnici je plesalec plesne šole Samba deklice naučila plesno koreografijo, mešanico hip hopa
in jazz baleta na pesem Justina Biberja What do you mean.
Med plesalci sva opazila Majo Petek, ki je lani zmagala na področnem plesnem tekmovanju in je tudi
letos naj plesalka šole 2. triade.
Rene Murkovič, Domen Bezjak

BACHOVI CVETNI PLESI
Bachovi cvetni plesi so dobili ime po zdravilcu Bachu, ki je zdravil z esencami na podlagi cvetnega
zdravljenja. Koreografije zanje pa je sestavila latvijska zdravnica Anastazija Genk. Na tej delavnici so
se naučili plesati naslednje cvetne plese: bodika, rožič, trepetlika in oljka. Lara Štajner, ena izmed
udeleženk delavnice, je povedala, da jo ta ples umirja in sprošča. Priporočava vsem, da se z njimi
pobliže seznanite.
Hana Kolarič, Marina Šalamun

GLASBENA DELAVNICA
Pevci so vadili priredbo šolske himne in se naučili pesem Justina Bieberja Love Yourself, kar so nam
kasneje v telovadnici tudi predstavili in vsi smo peli z njimi.
Matic Zidarič, Patrik Škofič

ŠPORTNA DELAVNICA
V telovadnici se je zbralo veliko učencev, saj imamo radi šport. Organizirane so bile aktivnosti:
odbojka, žogokeglanje, zabijanje na koš in ciljanje na koš s pomočjo skoka na trampolin. Žiga Kokot je
povedal, da se je prijavil na to delavnico, ker se je želel preizkusiti v žogokeglanju.Žan Luka Kolarič
pravi, da brez športa sploh ne more živeti in da se z njim ukvarja vsak dan.
Jaka Antolič, Gal Trunk, Luka Zorko

KUHARSKA DELAVNICA
V kuharski delavnici je bilo kar nekaj mladih kuharjev, ki so s pomočjo odraslih kuharic iz društva
gospodinj Gorišnica pridno gnetili testo za ocvirkovo pico in valjali slanike in jih posipali s sirom in
sezamom. Kruh je drugačen, kot smo ga navajeni, saj je iz sladkega testa in s čebulo. Vsi smo
nestrpno čakali, da poskusimo njihove dobrote, saj je dišalo po vsej šoli.
Hana Kolarič, Marina Šalamun

KUHARSKA DELAVNICA
Ga. Daniela Munda nas je naučila, kako pripraviti bučni, česnov in lükov namaz. Naj vam zaupava
recept: skuta, sol, bučno olje, mleta bučna semena; vse to se zmeša in zagotavljava vam, da je
izvrstno! Pripravili pa so nam tudi krekerje z lečno kremo, nabodala z malimi paradižniki in mocarelo
in baziliko, sataraš iz jajc, špargljev, čebule, paprike, paradižnika in piščančjih hrenovk.
Dobrot je bilo dovolj za vse, saj so res zavihali rokave.
Andraž Kolarič, Adrian Munda

ŠAH
Učitelja sta igrala proti vsem učencem naenkrat in bilo je res napeto. Šah je kul, ker je mini vojna na
šahovskem bojišču, figure imajo svojo vlogo in se navadno konča nepričakovano, saj je igra napeta do
zadnjega trenutka.
Luka Zorko, Gal Trunk

LIKOVNA DELAVNICA
Izdelovali so maskoto šole. Po šolskem logotipu, kjer se učenka in učenec držita za roke, so iz filca in
lesa izrezovali in lepili na les. Čudovita darilca so poklonili vsem, ki so se danes potrudili in nam
pričarali nepozaben dan šole.
Tea Brumen, Zoja Holcer

ROČNA DELA
Vodile so jo članice ročnih del društva upokojencev Gorišnica in so pokazale izdelavo košaric iz
odpadnega materiala, papirja in rože iz krep papirja ter ovijanje steklenic s časopisnim papirjem. Bilo
je sproščeno. Maša Šalamun je povedala, da se je odločila za delavnico, saj jo ročna dela pomirjajo in
vedno se nauči kaj uporabnega.
Rene Murkovič, Domen Bezjak

USTVARJALNA DELAVNICA
Z učiteljicama Andrejo Kolarič in Tino Brodnjak Kokot so učenci ustvarjali svečke ter darilne škatlice,
katere smo nato v zahvalo podelili našim gostom, ki so nam bili na dan šole v veliko pomoč.
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