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PREDSTAVITEV DELAVNIC 24. SOBOTNE ŠOLE 
 

UMETNOST, ŠPORT IN DEDIŠČINA 
 

 

DRAGE UČENKE IN UČENCI, SPOŠTOVANE MENTORICE IN MENTORJI! 

 

Pred nami je 24. sobotna šola, ki bo 25. NOVEMBRA 2017. Učenke in učenci, 32 učiteljev 

mentorjev, 1 učenka mentorica in 12 zunanjih sodelavcev vam ponujajo 263 prostih mest v 19 

delavnicah.  

Prvošolci boste lahko izbirali med 2 delavnicama, učenci 2. razredov med 4 delavnicami, učenci 3. 

razredov med 5 delavnicami, učenci 4. razredov med 6 delavnicami, petošolci med 5 delavnicami, 

učenci 6. razredov imate na izbiro 8 delavnic, učenci 7. razredov 6 delavnic, učencem 8. in 9. 

razredov pa mentorji ponujajo 7 delavnic. 

 

Preberite kratke vsebine posameznih delavnic in se odločite. V avlah šole smo pripravili plakat 

z delavnicami, da bo vaša odločitev za sodelovanje v sobotni šoli lažja. Učenci podružnične šole 

si lahko ponudbo delavnic ogledate na oglasni deski v podružnični šoli.  

 

Želite sobotno dopoldne preživeti s svojimi starši malo drugače? Mentorici SILVA VIVOD in 

JOŽICA ŠOŠTER vabita učence 1. RAZREDOV in njihove starše v delavnico IGRA VABI. 

Igrali boste zanimive družabne, konstrukcijske in poučne igre. Igre boste lahko prinesli tudi od 

doma. Manjkalo ne bo niti športnih iger v telovadnici. Mentorici želita pričarati tako otrokom kot 

njihovim staršem nepozabno sobotno druženje in uživanje. Takšna druženja in srečanja so 

priložnost, da spletemo nova prijateljstva in okrepimo družinske vezi, zato brž povabite svoje starše 

in se prijavite pri razredničarkah, ki bodo vaše prijave posredovale mentoricama. 

 

Že diši po praznikih? Seveda! Mentorici DARJA DOBAJA HUMAR in KATJA KLAČINSKI sta 

za učence 1. RAZREDOV pripravili delavnico ... IN PO PRAZNIKIH DIŠI ... Iz naravnih 

materialov boste izdelovali voščilnice, ikebane, svečnike, tiskali prtičke in še kaj se bo našlo v 

ustvarjalnih kotičkih, ki jih bosta mentorici pripravili za vas. Pridite, ne bo vam žal. Prijavite se 

lahko pri razredničarkah, ki bodo vaše prijave sporočile mentoricama.   

 

Mentorice MAŠA KRAJNC, KSENIJA ODER VAJSMAN in TJAŠA VODUŠEK vabijo učence 

2. in 3. RAZREDOV v delavnico MAVRIČNE USTVARJALNE DROBTINICE. V delavnici 

boste v prazničnem razpoloženju ustvarjali izdelke za bazar. Ob tem boste poslušali praznične 

pesmi, se pogreli ob toplem čaju in spregovorili o prihajajočem času. Posebnost delavnice je 

angleški kotiček. Če so vas že zasrbeli spretni prstki, se čim prej prijavite pri svojih razredničarkah, 

ki bodo vaše prijave posredovale mentoricam. 

 

Zima, snežinke, radost, veselje in lučke! Vonj po iglavcih, posebna dekoracija, ki spremeni naš dom 

v praznično zimsko pravljico! Se vas že kaj loteva to prijetno decembrsko vzdušje? Če si tudi vi 

želite ustvariti kakšen del okrasja, ki bo krasil vaš dom ali dom vaših bližnjih med prihajajočimi 

prazniki, se pridružite delavnici PRESENETIMO S PRAZNIČNO DEKORACIJO, ki sta jo za 

učence 2. in 3. RAZREDOV pripravili mentorici ALEKSANDRA GORJUP in VESNA DUŽIČ. 

V prijetni družbi boste izdelovali namizno dekoracijo, okraske in še kaj … Pridite, ne bo vam žal. 

Prijavite se lahko pri razredničarkah ali pri mentoricah. 
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Tudi naslednja delavnica je namenjena učencem 2. in 3. RAZREDOV. Mentorici KARMEN 

KRESNIK in EMANUELA MOHORKO vas prijazno vabita v delavnico IGRE NAŠIH BABIC 

IN DEDKOV. Vas zanima, kako so se otroci igrali nekoč, kakšne igrače so imeli in kako so 

izštevali? Vse to in še več boste izvedeli, ko boste podoživeli čas naših babic in dedkov. Igrali se 

boste igre, ki so se jih igrali, ko še ni bilo računalnikov. Spoznali boste nekaj zabavnih iger, 

preskakovali gumitvist, spoznali nekaj starih pesmi in ob njih zaplesali, igrali boste družabne in talne 

igre. Ker bo to zabavno in prijetno druženje in ker se mentorici že veselita sodelovanja z vami, 

pričakujeta vaše prijave, zato ju kar poiščite. 

 

Delavnica UNIKATNI BOŽIČNI OKRASKI je namenjena učencem 2., 3. in 4. RAZREDOV. 

Mentorica VALERIJA LEPENER je v goste povabila dve mamici naših učencev, in sicer JANO 

KOLARIČ in ANDREJO ALIČ. Skupaj boste ustvarjali unikatne voščilnice, knjižna kazala 

božične okraske in še kaj. Ob delu si boste pričarali praznično vzdušje. Prijavite se lahko pri 

razredničarkah ali pri mentorici. 
 

Iz Športnega društva Ritmika prihaja k nam ZORICA BRAJOVIČ MENSAH, ki vabi deklice 3. in 

4. RAZREDOV v delavnico VADBA RITMIČNE GIMNASTIKE. Predstavila bo svojo športno 

pot in športne dosežke, deklice pa si boste lahko ogledale medalje, priznanja, pokale, tekmovalni 

dres in rekvizite, ki jih bo prinesla s seboj. Spoznale boste zgodovino ritmične gimnastike, osnovne 

elemente s telesom in z rekviziti, si ogledale nekaj videoposnetkov najboljših slovenskih in ostalih 

svetovno uspešnih ritmičark, nato pa boste same poskusile izvesti osnovne elemente ritmične 

gimnastike s telesom in z rekviziti. Deklice, prijavite se, ne bo vam žal! Prijave zbira mentorica 

TANJA VODUŠEK. 

 

V delavnici z naslovom ŽIVLJENJE Z GLASBO JE LEPŠE IN BOGATEJŠE boste učenci 4. in  

5. RAZREDOV spoznali, da glasba že od nekdaj in povsod po svetu spremlja življenje otrok in 

odraslih. Poleg petja ljudskih pesmi ob spremljavi glasbil boste igrali tudi na posebno ljudsko 

glasbilo, ki ga boste izdelali sami. Trenutki, ko boste skupaj zapeli, zaigrali bodo prijetni, prijazni in 

nepozabni, saj se boste ob zaključku tudi predstavili. Mentorici SABINA URANJEK in 

MARJETKA GOLJAT bosta veseli vaše ustvarjalnosti in prijav! 

 

Prazniki že prihajajo? Seveda! Mentor URBAN NEDELJKO vam je pripravil delavnico z 

naslovom MOJSTROVINE IZ STIROPORA. Z rezalniki stiropora boste UČENCI 4. in 5. 

RAZREDOV izdelovali novoletna drevesa in okraske iz stiropora, s katerimi boste nato okrasili 

šolo. Pri mentorju se lahko prijavite, če ste pripravljeni na razvijanje ročne spretnosti, uporabljati 

načrte, pripravljati in pospravljati delovni prostor ter upoštevati pravila varnega dela. Bomo zmogli?  

  

Učenci 5. RAZREDOV, ki vas zanimajo kuhinje drugih narodov, ste vabljeni v delavnico z 

naslovom SLADKA DARILA: ČOKOLADNI GRIŽLJAJČKI. Pripravili boste znano mehiško 

jed, sladico in njihovo različico vroče čokolade. V delavnici boste spoznavali mehiško kulturo, 

ponovili merske enote, delali z različnimi kuhinjskimi pripomočki, se učili njihove varne uporabe ter 

se seznanili z bontonom pri mizi. Prijave v delavnico sprejema mentorica JANJA SENEKOVIČ. 

 

Mentorice MARTINA BORKO, SAMIRA ŠAŠIVARI in MAŠA KRIŠTOFIČ vabijo učence 4., 

5. in 6. RAZREDOV v delavnico PLESNA ČAROVNIJA. S pomočjo glasbe in ritma boste 

odkrivali in razvijali svojo plesno nadarjenost, dobili boste možnost, da se umetniško izrazite. Učili 

se boste občih kulturnih vrednot, medsebojne strpnosti, sodelovanja z drugimi ter razvijali in 

ohranjali lastno kulturno dediščino. Prijavite se lahko pri mentoricah MARTINI BORKO in MAŠI 

KRIŠTOFIČ. 

 



 3 

Delavnica MMM …, SPECIALITÀ ITALIANE bo v znamenju kulinarike. Učenci 4., 5. in 6. 

RAZREDOV boste pripravljali značilne italijanske jedi po tradicionalnih italijanskih recepturah in s 

pravimi italijanskimi sestavinami. Spekli boste najbolj priljubljeno italijansko jed, ki se je razširila 

po celem svetu, in sicer najbolj znano italijansko pico – Pizzo Margherita. Pripravili boste tudi eno 

izmed najbolj znanih italijanskih slaščic – Tiramisù. Poleg tega boste spoznavali italijansko kulturo, 

umetnost in dediščino ter se naučili nekaj italijanskih besed. V šolski jedilnici bo zadišalo po Italiji! 

Jooooj, že diši! Če bi tudi vi radi znali speči pico, se prijavite pri mentoricah KARIN KALOH ali 

MONIKI BOLTAR. 

 

Mentorici IDA KOCMUT ŽUŽEK in METKA PELICON vabita učence 6., 7., 8. in 9. 

RAZREDOV v delavnico PRIČARAJMO PRAZNIČNO VZDUŠJE. Ali želite svoje izvirne 

ideje preliti v izdelke, v katerih se bodo zrcalili vaša ustvarjalnost, domiselnost, kreativnost in ročne 

spretnosti? Si ogledati različne dekoracije na predlogah, spoznavati naravne materiale in 

pripomočke, iz katerih boste lahko izdelovali praznično dekoracijo in okraske? Ne odlašajte s 

prijavo, saj boste gotovo uživali v izdelovanju in pričarali praznično vzdušje tako v šoli kot doma. 

Mentorici se veselita sodelovanja z vami, vaše prijave pa pričakuje IDA KOCMUT ŽUŽEK. 

 

Gotovo veste, da pikapolonica prinaša srečo. Kaj pa dimnikar, podkev, detelja, škratje …? Vsi ti vas 

vabijo v delavnico z naslovom PRINAŠALCI SREČE, v kateri boste spoznali njihov izvor in 

pomen. In tudi, zakaj so si jih v preteklosti ljudje podarjali in z njimi drug drugemu želeli srečo. 

Nekaj prinašalcev sreče boste v delavnici tudi oblikovali. Pri izdelavi se boste poigrali s filcem, z 

maso za oblikovanje in še s čim. Učenci 6., 7., 8. in 9. RAZREDOV, pridružite se mentoricama 

SIMONI KUHAR in PIJI SAMEC, ki sprejemata vaše prijave, in ujemite kanček sreče zase in za 

druge tudi vi.  

 

Mmm … Krožnik dišečih piškotov, obogatenih z žlahtnimi začimbami … Z nekaj triki boste v 

delavnici DIŠEČI PRAZNIČNI PIŠKOTKI pripravili čudovite, okusne domače piškote, ki so jih v 

adventnem času pekle že naše babice. Sprehodili se boste med izbranimi recepti in med različnimi 

vrstami prazničnega peciva, pripravili testo in iz njega izrezovali ter oblikovali piškote in jih seveda 

tudi dekorirali. Z vsakim grižljajem boste bližje praznikom, zato pohitite v sladko delavnico in se 

tudi vi preizkusite v peki slastnih dobrot. Učenci 6., 7., 8. in 9. RAZREDOV,  mentorici SIMONA 

HARTMAN in NATALIJA DRAKŠIČ se veselita vaših prijav. 

 

Mentorici MOJCA HOLLER in VIDA ŽIVKOVIČ ter ŠPORTNO DRUŠTVO MARIBOR 

GENERALS vabijo učenke in učence 6., 7., 8. in 9. RAZREDOV, da se pridružijo delavnici 

MALA ŠOLA AMERIŠKEGA NOGOMETA. Ameriški nogomet je šport, ki se v Sloveniji v 

zadnjem desetletju najhitreje razvija in prav zato vam želijo mentorji ta atraktivni šport podrobneje 

predstaviti. Prvi del bo teoretični, v katerem boste spoznali opremo in osnovna pravila ter si ogledali 

film o ameriškemu nogometu. V drugem delu boste igrali brezkontaktno obliko, imenovano flag 

football. Družili se boste s prvaki avstrijskega državnega prvenstva, divizija 2 v ameriškem 

nogometu. Prijave v delavnico sprejema mentorica VIDA ŽIVKOVIČ. 

 

Učenci 6., 7., 8. in 9. RAZREDOV, vas mika izdelovanje prazničnega nakita? Tokrat imate odlično 

priložnost, da se ga naučite izdelovati. V delavnici IZDELAJMO PRAZNIČNI NAKIT boste 

spoznali potek oblikovanja sestavnih delov za verižico, prstan in uhane iz pardo mase, senčenje 

pardo mase s kredo in sestavljanje delov v verižico. In ker je lepo, če je nakit skrbno spravljen, boste 

oblikovali zanj tudi škatlico za shranjevanje. Na prijetno sobotno druženje vas vabita mentorici 

MILENA ZANER in RAMONA LESAR PUKLAVEC, ki ju čim prej poiščite in oddajte svojo 

prijavo. 
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Mentorici RADEJA LOKAR RUTAR in MILENA ANTONIĆ iz Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine OE Maribor vabita učence 6., 7., 8. in 9. RAZREDOV k sodelovanju v delavnico 

JELKINO PRAZNIČNO ZIMSKO OBLAČILO. Praznovanje novega leta je zagotovo najstarejši 

praznik, ki ga praznujejo ljudje po vsem svetu, vsak v skladu s svojo kulturo in tradicijo. Le 

simbolika je pri vseh enaka – gre za nov krog, novo življenje, novo rojstvo, ponovno rojstvo sonca in 

seveda rojstvo bogov. Zelene rastline so imele v času zimskega solsticija za ljudi poseben pomen, saj 

so svoje domove okraševali z zimzelenimi vejami v upanju, da bodo odvrnile čarovnice, zle duhove 

in bolezni. V slovanski mitologiji ima zimzelena jelka značaj zaščitnice pred vsem slabim – 

simbolizira pogum, dostojanstvo, zvestobo, dolgoživost in se navezuje na idejo o večnem življenju. 

Okrašena jelka pa pripomore k pravemu prazničnemu vzdušju v času, ko se dnevi krajšajo. Tradicija 

krašenja se je skozi leta spreminjala, ohranili pa so se motivi in oblike. V delavnici boste izdelovali 

okraske iz različnih materialov in stare okraske spreminjali v nove. V pomoč bodo čipka, steklo, 

slano testo, začimbe, pozlate, mavec, bleščice in še kaj. S svojimi izvirnimi izdelki boste praznično 

jelko spremenili v pravljično drevesce. Vaše prijave pričakuje mentorica RADEJA LOKAR 

RUTAR. 

 

Mentorici METKA KURAJ in MARTINA LEDINEK NIKIĆ vabita učence 8. in 9. 

RAZREDOV v delavnico MALA ŠOLA MUZIKALA, v kateri boste spoznali to glasbeno-

scensko delo in njegove značilnosti. Vadili boste izvedbo songov in pripravili koreografijo, ki jo 

boste izvedli na skupni predstavitvi. Pridružite se tej zanimivi mali šoli, v kateri boste gotovo 

uživali. Za prijavo v delavnico poiščete mentorico METKO KURAJ. 

 

 

Prepričani smo, da je ponudba zanimiva in pestra, le odločiti in prijaviti se je potrebno. V avlah vas 

čaka plakat s predstavitvijo delavnic, mentorjev in številom mest v delavnicah, na spletni strani šole 

pa predstavitev vseh delavnic.  

 

Prijavljati se lahko začnete že danes, možnost prijave pa je vse do naslednje srede, 15. novembra 

2017. Število mest je omejeno, zato ne odlašajte predolgo. In ne pozabite – s svojo prijavo 

zasedete mesto v delavnici, in v primeru, da se je dejansko ne boste udeležili, boste s tem 

onemogočili prijavo drugim učencem. 

 

Po zbranih prijavah vas bomo obvestili o delavnicah, ki ste jih izbrali, o pričetku delavnic in o 

trajanju posamezne delavnice.    

                                                                    

                      

Maribor, 10. 11. 2017                                                                          

 

 

 

Tim za organizacijo in izvedbo sobotnih šol                                                                                                                                 

Pripravile: 

Tanja Vodušek, 

Alenka Fajfar, 

Metka Pelicon 
                    

 

 

                                                                   

 

  
 


