
3. ZIMSKE POČITNICE: 
 

 
 

Lokacija: OŠ Cerkvenjak 
                                            Datum: 22. 2. 2016 

Čas:8.15 – 12.30 
 

 

 

1. GLASBA-GIB-PLES 

V delavnici se bomo osredotočili na svoje telo; na kakšne načine se 

lahko gibamo, kaj lahko s svojim telesom predstavimo, postavimo, … 

Nato bomo temu dodali glasbo. Tako bomo dobili obilico ustvarjalnih 

gibov in potez rok, nog, glave in celega telesa, ki jih kasneje lahko 

združimo v smiselno koreografijo.  

Vključili bomo tudi glasbo telesa (body music), kjer bomo le s svojimi 

gibi izdelali plesno- gibalno-glasbeno koreografijo. 

Mentorica: Polonca Pangrčič 
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2. TEHNIČNA DELAVNICA 

 
 

Kaj vse lahko imata skupnega 
knjiga in tablični računalnik? 

 

 

Odgovore na vprašanje bomo poiskali v tehnični delavnici. Ker mladi 

tehniki nikoli ne ostanemo samo pri predlogih, bomo tehnično obarvan 

predlog rešitve tudi preizkusili. Na poti do cilja se bomo na zanimiv način 

preizkusili v različnih vlogah. Najprej bomo kot likovniki svoje ustvarjalne 

ideje skicirali. Nato se bomo preizkusili v vlogi učiteljev ocenjevalcev, kjer 

bomo izbrali en predlog. Sledila bo vloga inženirjev lesarstva v kateri 

bomo pripravili tehnično dokumentacijo. Končno se bomo prelevili v 

prave tehnike in v delavnici izdelali izdelek. Preden bomo postali spet 

ustvarjalni učenci bogatejši s pridobljenim znanjem in izkušnjami v 

delavnici, bomo še kot umetniki polepšali izdelek. Ostalo nam bo samo 

še slovo in želje po čim bolj koristnem uporabljanju izdelka ter ohranjanju 

novo nastalih prijateljskih vezi.       

Mentorica: Štefka Smej 
 
 
 

1. TEKMOVANJE  – ČRKOVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU                

( SPELLING COMPETITION) 

Predhodno znanje:  

- poznavanje angleške abecede  

- poznavanje besedišča po letnem delovnem načrtu 

Sodelovali bodo učenci 5.-9. razreda. Tekmovanje bo potekalo v 

oblikovanih timih oz. individualno. Učenci bodo izvlekli besedišče 

zapisano na kartončkih. Zmagovalni tim oz. posameznik  bo prejel 

priznanje. 

Mentorici:  Petra Novak in Ženja Hotko, prof. 



 

 
2. GLASBENA DELAVNICA 

Poslušanje glasbe eno uro na dan, zmanjša simptome depresije. Ko se 

boste glasbi popolnoma predali, boste občutili, kako se umirjate in 

sproščate. Prvi del glasbene delavnice bo namenjen sproščanju ob 

glasbi, drugi del delavnice pa bo namenjen  glasbenemu ustvarjanju 

in izvajanju na inštrumente. 

Mentorica: Anita Grajfoner Petrič 

 

3. USTVARJALNA DELAVNICA 

Izdelovali bomo na temo EKO, kar pomeni, da bomo izdelali uporaben 

predmet iz odpadnih materialov: npr. nakupovalno vrečo iz stare T- 

majice, kazalko za knjigo iz starega papirja, lonček za pisala iz stare 

pločevinke in še kaj – po tvoji ideji. 

 

 

Mentorici: Andreja Govedič in Jasmina Kumer 



4. MAGIČNA MOČ GLEDALIŠČA 

 

 

Gledališka umetnost se ukvarja z igranjem zgodb pred občinstvom s 

pomočjo govora, giba, glasbe, plesa, zvoka. 

Klasično gledališko delo, opera, balet, mimika, kabuki, kabaret, 

pantomima, improvizacijsko gledališče. Vse to so oblike s katerimi se 

gledališka umetnost predstavlja. 

Dramska umetnost, uprizoritve, nastopanja imajo magično moč. 

Vabljeni vsi tisti, ki vam je nastopanje všeč, obožujete predstave, filme, 

zgodbe ... Lotili se bomo gledaliških veščin, delali bomo s svojim glasom 

(govorno – dihalne vaje), telesom, domišljijo, spoznali  bomo  gledališče,  

sebe in druge.  Lotili se bomo krajšega besedila in ga uprizorili.  

Mentorica: Jožica Vršič 

 



 
 
 

Program dogodka: 

8.15-8.30      Zbiranje učencev v jedilnici 

8.30-10.00    Delo v delavnicah 

10.00-10.30   Malica 

10.30-12.00   Delo v delavnicah 

12.00-12.30   Predstavitev posameznih skupin v jedilnici 

 
 
  



 
  

S O G L A S J E 
 

staršev za udeležbo na  dogodku za nadarjene 

 

Starši ( skrbniki)___________________________, učenca 

__________________________, roj. ___________________ , stan. 

_______________________________________________, ki obiskuje 

OŠ___________________________, soglašamo, da se naš otrok 

udeleži 

 

SOBOTNE ŠOLE        JESENSKIH POČITNIC    ZIMSKIH POČITNIC 

(ustrezno obkrožite) 

 

ki se bo odvijal-a  na 

OŠ_______________________________________________. 

Starši bomo otroke na dogodek pripeljali in odpeljali.             

 

                         

 Datum: ______________   

 Podpis staršev ( skrbnikov) ____________________________ 

 

 

Zakaj bi se plazil, če imaš krila... 


