
TRETJA SOBOTNA ŠOLA 
 
Lokacija: OŠ Voličina 
Datum: 18. 4. 2014 
Čas: 8.00 – 12.00 

 
 

a) TIME LAPSE FOTOGRAFIJA 

 
»Time lapse« fotografija je tehnika fotografiranja pri kateri se slike zajemajo v precej počasnejšem intervalu kot 

bodo prikazane. Rezultat vsega skupaj je video, ki ima efekt pospeševanja časa, njegova dolžina pa precej krajša 

od realne hitrosti dogajanja. Procesi, ki so normalno nezaznavni človeškemu očesu, npr. pomik sonca in zvezd na 

nebu, rast neke rastline,  gradnja stolpnice itd. postanejo zelo izraziti. Učenci bodo spoznali postopke izdelave 

»time lapse« fotografije, fotografirali zamišljeno sceno v izbranih časovnih intervalih in iz zajetih fotografij izdelali 

video. 

Mentor: Dani Sajtl 

 
b) DRAMSKA DELAVNICA IN SPROSTITVENE VAJE  

 
V kratki dramski delavnici bodo učenci imeli možnost spoznati različne ustvarjalne in sprostitvene dejavnosti, ki so 

povezane z gledališčem. Glavni namen je, da se bodo v skupini dobro počutili ter v skupinskem ustvarjalnem 

duhu  spoznavali sebe in svoje telo, spoznavali drug drugega in se skozi razne improvizacijske tehnike približali 

dramski igri. V enem dnevu. 

Mentorici: Petra Munda in Alenka Kukovec 

 
c) GLASBA Z VODO 

8 litrskih steklenic učenci napolnijo z vodo in jih uglasijo po vzorcu DO – lestvice. 9 dodatnih steklenic uglasijo po 

glavnih stopnjah tonalitete (T,S,D). Z lesenimi palčkami tolčejo po steklenicah in iz njih izvabljajo tone. Učenci se 

naučijo več ljudskih pesmi ob spremljavi tolkal in priredijo krajši koncert. Učenci po funkcijah tonalitete z vodo 

uglasijo tudi kozarce na pecljih, ki zazvenijo, ko z vlažnim prstom krožiš po robu. Slišati je čudovite akorde. 

Mentor: Aleksander Šijanec 

 
d) ZABAVNA MATEMATIKA  

 
Druženje ob miselnih družabnih igrah, reševanje matematičnih in logičnih problemov … 

Mentorica: Natalija Ornik in Tamara Murko 

 
 

e) ZELIŠČNI IZDELKI 

 
Trajanje delavnice: 2 šolski uri. Dejavnost 1: izdelava ognjičevega mazila ali balzama za ustnice. Dejavnost 2: 

priprava zdravih namazov. Potrebni material: ekstra deviško oljčno olje – hladno stiskano, vosek, plastične 

posodice, ognjič (poskrbita mentorici), eterično olje, skuta, začimbe. 

Pri obeh dejavnostih se učence navaja na rabo naravnih sestavin. Učijo se, da lahko izdelke, ki jih običajno kupijo 
v trgovini, izdelajo sami doma. Takšni izdelki so kvalitetnejši in vsebujejo manj naravi in človeku škodljivih snovi. 
 
Mentorici: Regina Dobaja in Simona Čuček 

 


