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ŠALJIVE ŠTAFETNE IGRE
Učenci prve in druge triade so se ob igrah zelo zabavali, igre so bile smešne,
zanimive, zmagovalci pa so bili vsi. Kljub nekaj nezgodam so se imeli odlično.

ŠPORTNE IGRE
Največ učencev prve triade se je zabavalo v športnih igrah. Najprej so se ogreli
in se dogovorili o pravilih iger, nato so se igrali. Vsi so zelo uživali.

PLEZANJE PO UMETNI PLEZALNI STENI
Tudi pred plezanjem se je treba ogreti, zato je navodilom učiteljev športa
sledilo ogrevanje. Učenci so plezali ob glasbi, preizkušali so se v plezanju po
umetni steni, pa tudi po vrveh.

ZABIJANJE V KOŠ S POMOČJO MALE PONJAVE
Učence druge in tretje triade je čakal pravi izziv: zabijanje žoge v koš. Prve vaje
so potekale brez žog, na koncu pa so vsi obvladali omenjeno veščino.

PLES – plesna šola MORENO
Prve minute so bile namenjene ogrevanju in učenju koreografije. Mentorica je
najprej pokazala korake, potem še, kaj med tem počnejo roke. Plesali so tudi v
parih. Zanimivo.

PLES
Plesni vaditelj Jure Krajnc je učence ogrel in začel demonstrirati koreografijo.
Učil je vsak gib posebej, nato so vse strnili v celoto in vključili glasbo.
Koreografija je bila zahtevna in utrujajoča, tako so bili prisiljeni vmes večkrat
počivati.

VADBA OB GLASBI
Plesati se lahko učimo tudi ob gledanju posnetka. Enostavno: ponavljamo gibe
kot jih kaže nekdo na ekranu.
No, nekaterim učencem so vaje delale velike preglavice…

JOGA
Pomirjujoča glasba… počasni gibi…. Za jogo se mora človek najprej umiriti in
to ni tako enostavno, kar se je pokazalo pri tistih, ki so se začeli dolgočasiti.

ŠAH
Nekdanji učenec naše šole David Zagoršek, sicer odličen šahist, je odigral
simultanko z učenci, ki jih privlači kraljevska igra na črno-belih poljih. Tišina…
zbranost… na koncu pa zadovoljni obrazi mladih nadobudnih šahistov.

SLIKANJE NA PLATNO
»Slikarji« pod mentorskim vodstvom učitelja Bojana Lubaja so se soočili z
abstraktno umetnostjo. Delo je obrodilo sadove, saj je bila njihova ocena:
izdelki so boljši od pričakovanj.

POSLIKAVA PRAVLJIČNIH JUNAKOV
Sproščeno in zabavno, ljubki junaki iz pravljic so skorajda
Udeležencem je bilo všeč, z izdelki so bili zelo zadovoljni.

- oživeli.

PRIPRAVA SKUTNIH NAMAZOV
Kako jesti zdravo? Vzamemo doma pridelano skuto, čebulo in bučno olje. Vse
dobro premešamo in okusen namaz je tu!

PRIPRAVA SADNE SOLATE
Radi imamo sadje in tokrat smo si privoščili sadno solato iz jabolk, pomaranč,
jagod, grozdja, kivija in manga. Zelo osvežilno!

SLASTNE ZELENJAVNE JEDI
Zelenjavo narežemo na koščke, nato te koščke nataknemo na nabodalo in že je
tu zelenjavna malica. Poskusite!

PEKA KRUHA
Mnogo učencev je želelo peči kruh. Preizkusili so se v peki pirinega kruha, v
skrivnosti peke kruha pa so jih uvajale kmečke gospodinje. Lepo je dišalo!

PEKA PALAČINK
Ko smo prestopili prag učilnice, kjer so pekli palačinke, so se nam kar začele
cediti sline! Sestavine so bile domače. Vsak si je moral palačinko speči sam in
učenci so se ob tem neznansko zabavali.

IZDELOVANJE IZ GLINE
Učenci prve triade so se preizkusili v izdelavi glinene posode. Nestrpno so
čakali, da so lahko ob vretenu oblikovali svoj izdelek, v veliko pomoč pa jim je
bila zunanja sodelavka Barbara Zelenko.

IZDELKI IZ FILCA
Šivanje je lahko tudi užitek. No, napeljati nit – to je pa že nekaj drugega. Vsaj
tako so zatrdili učenci prve triade v delavnici, kjer so iz filca izdelovali obeske.

PLETENJE, KVAČKANJE NAKITA
Med klepetom so učenci ustvarjali in usvajali nove veščine: pletli in kvačkali so
po navodilih in ob pomoči učiteljic Marije Lovrec in Zdenke Zver.

ŠIVANJE – ETUI ZA TELEFON
Iz odpadnega materiala lahko naredimo marsikaj. Tokrat so se učenci lotili
izdelave torbice za mobilni telefon. Uporabili so odpadne dele oblačil, usnje,..
Bili so zelo zagnani, motivirani, na koncu pa navdušeni nad lastnim izdelkom.

IZDELAVA VOLNENEGA MILA
Z volno ovijemo milo ter ga gnetemo med prsti. Volna se skrči ter prilagodi milu
in tako nastane zelo uporaben izdelek, ki ga lahko uporabimo za umivanje.
Zanimivo!

GLASBENE IGRE
Učenci prve in druge triade so plesali, ugibali pesmi, živali. Pri tem so zelo
uživali.

SCENSKA DELAVNICA
Udeleženci delavnice so ustvarjali sceno za plesno produkcijo – tekmovanje, ki
bo v prihodnjih dneh v domači šoli. Izdelovali so cvetove japonske češnje.

POMLADNO PREBUJANJE
Pomlad je treba kdaj pa kdaj priklicati, prebuditi. To so poskušali v delavnici
učenci prve in druge triade...

USTVARJALNE DELAVNICE
V ustvarjalnih delavnicah so učenci urili svoje ročne spretnosti in si izdelali zelo
zanimive okvirje za slike iz naravnih materialov.

Delavnice obiskali in zapisali: ALJA RITLOP, MAŠA ZEMLJIČ, LARISA HORVAT,
BLANKA TRUNK, LUCIJA BORAK, RENE MURKOVIČ, ŽAN TUŠAK, ŽAN
MATJAŠIČ, ŽAN ČERNESL, JAN ČERNESL, TEA BRUMEN, ALJAŽ KRAJNC, MATIC
ZIDARIČ, TIMON VERTIČ, MIHA VESENJAK, JAKA KRAJNC in LUKAS HOLCER.

