
                             FESTIVAL NAŠE PRIHONOSTI 2017 

                         Delavnice 

 

Lesene igrače (4. – 5. razred) – TEHNIKA, NARAVOSLOVJE 

S pomočjo strojev in orodja za obdelavo lesa bodo učenci v šolski delavnici izdelali vsak 

svojo zabavno gibajočo igračo in preizkusili njeno delovanje. 

 

Vodni detektiv (4. – 5. razred) – NARAVOSLOVJE  

Na zabaven način bomo raziskali skrivnosti vode - le kako spraviš ocean in meduzo v steklenico - naloga 

za vodnega detektiva 

 

Čustvena brcalnica (4. – 6. razred) – SOCIALNE VEŠČINE,KOMUNIKACIJA 

Bi spoznaval sebe in nove prijatelje? Bi z njimi odkrival čustva in jih ponazarjal, ustvarjal zgodbe in se 

preizkusil v igralstvu? Če si za, se nam pridruži na delavnici, kjer bomo iz sebe izbrcali najboljše. 

Pripomočki: pisala, flomastri 

 

Bukvica za moje raziskovanje (4. – 6. razred) – TENIKA IN TEHNOLOGIJA, LIKOVNO OBLIKOVANJE 

Kreativno bomo razmišljali o uporabnosti ročno vezane knjige za naše raziskovalne podvige in temu 

prilagodili izdelavo, okrasitev in dodatke. Na delavnici bo vsak sešil svojo bukvico in jo vezal v trdi 

polplatneni vezavi. Za vse, ki imate še posebej radi ročne spretnosti. 

 

Kuharska delavnica (4. – 6. razred) – GOSPODINJSTVO  

Bučna juha s kruhovimi kockami, domače testenine s piščančkom, čokoladna lava tortica...otroci uživajo, 

če lahko pomagajo v kuhinji, tokrat se bodo sami spustili v svet kuhinj in postali kuharji za en dan. 

Pripomočki: predpasnik, krpa 

 

Prva pomoč (4. – 6. razred) – PRVA POMOČ  

Prvo srečanje s torbico prve pomoči - oskrba rane - manjše, večje, imobilizacija, pravilni položaj za 

poškodovanca in celotna oskrba poškodovancev ob nesreči. Naučili se bomo tudi oživljanja na lutki. 

 

Kako ukrotiti svojega zmaja? (4. – 6. razred) – PSIHOLOGIJA  

Skupaj se bomo podali na dogodivščino v skrivnostni svet naših možganov. Tam se skriva zmaj, ki je 

poglavar naših čustev in vedenja. Spoznali bomo načine, kako ga ukrotiti. (Delavnica je nastala na osnovi 

knjige dr. Daniela Siegla Celostni razvoj otroških možganov) 

 

Let's do Poetry (5. – 6. razred) - ANGLEŠČINA  

na delavnici se bomo učili, kako se napišejo pesmi v angleščini, preskusili pa se bomo tudi v svoji 

kreativnosti. Naučili se bomo tudi nekaj novih pesmi. 

 

Izdelaj si svoje glasbilo… (5. – 9. razred) – GLASBENA UMETNOST, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

…in postani inštrumentalni mojster! Nadarjeni bodo spoznali unikatno prepletanje ročnih spretnosti in 

glasbe. Izdelali si bomo izvirna glasbila in nanje zaigrali. Da si boste lažje predstavljali: združite mizarja, 

šiviljo in Mozarta. Za celostno poznavanje povezave zvok – glasba. 

 

Mavrična knjiga skrivnosti (5. – 9. razred) – LIKOVNA UMETNOST, KNJIŽNICA 

izdelava notesnika, dnevnika ali spominske knjige: učenci bodo na inovativen način izdelali lastno knjigo, ki 

jo bodo kasneje lahko uporabili za dnevniške zapiske, kot beležko ali spominsko knjigo. Gotov izdelek bodo 

učenci na koncu opremili z grafiti. 

Pripomočki: flomastri 

 

 

 



Au Café des délices (5. – 9. razred) - FRANCOŠČINA 

Učenci bodo obiskali tipično francosko kavarno, a če se bodo želeli posladkati s priljubljeno francosko 

sladico »bûche au chocolat«, jo bodo morali  sami pripraviti. Prek glasbe in igre bodo spoznali besedišče in 

sestavili recept za posladek. Predznanje francoščine ni potrebno. 

 

Mobile iz papirja (5. – 9. razred) – LIKOVNA UMETNOST 

učenci bodo iz barvnega papirja izdelali vsak svoj mobile. 

Pripomočki: škarje, svinčnik, ravnilo, flomastri, barvice, lepilo 

 

Novinarska delavnica (6. – 9. razred) - SLOVENŠČINA 

Cilj delavnice je oblikovati in izdati že 5. spletno glasilo. Obiskali bomo vse delavnice, na njih preživeli nekaj 

časa, se pomešali med udeležence in skušali kratko in zanimivo zapisati utrip vsake delavnice posebej. 

 

Tradicionalna kitajska umetnost (6. - 9. razred) - KITAJŠČINA 

kaligrafija in izrezovanje iz papirja. Na delavnici bodo učenci spoznali osnove tradicionalne kitajske 

umetnosti. S pomočjo kitajskih in slovenske učiteljice bodo napisali s čopičem nekaj kitajskih pismenk, 

posvetili pa se bodo tudi izrezovanju iz papirja. 

Pripomočki: škarje, svinčnik, radirka 

 

Haiku poezija (6. – 9. razred) - SLOVENŠČINA 

Učenci bodo skozi igro spoznali značilnosti haiku poezije in napisali svoj (prvi) haiku. 

Pripomočki: pisala, flomastri 

 

Uvod v svet programiranja (6. – 9. razred) - RAČUNALNIŠTVO 

Na delavnici se bomo seznanili z mikrokontrolerjem Arduino, ki ti pomaga, da povezovanje naprav in 

senzorjev ter programiranje postane enostavnejše. Začeli bomo s preprostimi projekti, kjer bomo s pomočjo 

napisanih programov prižigali lučke, jih naučili utripati, uporabljali toplotne in druge senzorje. Zabavno in 

poučno bo. 

 

Zašijmo nekaj (pri)ročnega! (6. – 9. razred) – LIKOVNA UMETNOST, NARAVOSLOVJE 

Učenci se bodo seznanili s ponovno uporabo že rabljenega blaga. Iz (odpadnega) blaga in starih oblačil 

bodo ustvarjali in si sami oblikovali in nato zašili izdelek po želji (predelali majico, pulover, naredili torbo, 

itd.). Šiviljsko predznanje ni potrebno. 

Pripomočki: oblačilo, ki ga učenec ne nosi več in bi ga rad predelal (ni nujno) 

 

Moja prva računalniška igra (7. – 9. razred) – RAČUNALNIŠTVO 

Na delavnici bodo učenci odkrivali prve korake v svet programiranja in izdelali svojo prvo računalniško 

igrico. Delavnica bo potekala v računalniški učilnici, kjer bodo učenci spoznali osnove programskega jezika 

Scratch. 

 

Impro gledališče (7. – 9. razred) – GLEDALIŠČE, DRAMATIKA  

Na delavnici se bomo spoznali z osnovami improvizacijskega gledališča. Začeli bomo z ogrevanjem preko 

različnih iger, ki spodbujajo sodelovanje, koncentracijo in kreativnost. Pogledali bomo kako povedati 

zgodbo brez vnaprej pripravljenega scenarija in kaj so glavne sestavine za improviziran prizor. 

 

Vrzi kocko in ustvari svojo zgodbo (7. – 9. razred) – ZGODOVINA  

Delavnica je primerna za vse učence od sedmega do devetega razreda, ki radi ustvarjate, uporabljajo 

domišljijo in vas zanima preteklost razvoja človeške družbe. Izdelali boste lesene kocke in s pomočjo 

simbolov na zabaven ustvarili ter zapisali lastno zgodbo o preteklosti. 

 

Izdelava lesene pručke, ptičje hišice, gajbice za drobne predmete (7. - 9. razred) - MIZARSTVO  

Učenci bodo spoznavali delo z lesom ter se seznanili z uporabo osnovnega mizarskega orodja. 

 



Verižni eksperiment (7. – 9. razred) – FIZIKA, TENIKA IN TEHNOLOGIJA 

udeleženci bodo najprej morlai razvozlati, kako posamezne naprave v Verižnem eksperimentu delujejo, 

nato jih bodo postavili v delujočo verigo in jo nekajkrat zagnali. Če bo dovolj časa, bodo v drugem delu 

delavnice sestavili nekaj svojih naprav iz materiala, ki ga bomo prinesli s seboj poleg že zgrajenih naprav. 

 

Podjetniška delavnica za osnovnošolce (7. – 9. razred) – PODJETNIŠTVO 

učenci bodo na osnovi lastnih idej izdelali in predstavili svoj lastni poslovni model. 

Pripomočki: flomastri, pisala 

 

Kaligrafija (7.- 9. razred) - UMETNOST 

učenci bodo spoznali osnovne oblike črk in način, kako jih upodabljati s peresom; risali bodo vzorce in črke 

ter pri tem opazovali učinek različne drže pisala. 

 

Juhuhu fizika (7. – 9. razred) – FIZIKA, NARAVOSLOVJE 

Prek zanimivih eksperimentov in delavnic, ki se navadno v šolah ne izvajajo, bodo učenci spoznali 

zanimive lastnosti snovi in pojave s področja mehanike, toplote, optike, elektrike in magnetizma. Potovanje 

v čudovit svet naravnih pojavov in v svet snovi s presenetljivimi lastnostmi, bo učence prepričalo, da je 

fizika moderna znanost, katere spoznanja bodo močno vplivala na njihovo življenje. 

 

Elektronika v kokošnjaku (8. - 9. razred) – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

Sestavili bomo elektronsko vezje, ki bo sprožilo alarm, če se bodo jajca v valilniku preveč ohladila. 

 

Karamel (8. – 9. razred) – KEMIJA  

Spoznali bomo prežgani sladkor ali karamel, njegove lastnosti in uporabo. Pogledali bomo v katerih 

slaščicah se nahaja in katere pijače so z njim obarvane. Cockti bomo odstranili barvo, naredili slastne 

karamele in se poigrali s sladkornimi mehurčki. 
 

 


