
1. SOBOTNICA – DELAVNICA S PODROČJA NARAVOSLOVJA IN JEZIKOV ZA 

EVIDENTIRANE NADARJENE UČENCE 

 

V soboto, 16. aprila 2016, je ponovno ”oživela” sobotnica – delavnica s področja naravoslovja in 

jezikov za evidentirane nadarjene učence 4., 5., 6. in 7. razreda. 

Delo v prvi sobotnici smo naravnali na temo Nemčije, s poznavanjem katere se letos naša šola 

predstavlja na občinski prireditvi Evropska vas. 

Četrto in petošolci – bilo nas je petnajst – smo raziskovali pravljični svet bratov Grimm, dveh 

najbolj znanih nemških pravljičarjev. 

Odpravili smo se za drobtinicami Janka in Metke, pobliže spoznali pravljico in jo potem zapisali po 

svoje. Narisali, napisali in oblikovali smo vsak svojo zgodbo. 

  



Pot smo nadaljevali po poti Janka in Metke vse do sladke hišice. Hišico smo oblagali s sladkarijami 

in čarovničina hišica je hitro dobivala čarobno podobo. Pokazalo se je, da je dela s tako hišico 

ogrooomno, zato smo delo dokončali med tednom. 

    

 

 

 

 

 



Šesto in sedmošolci smo se ukvarjali s prestami. Ne kar z vsakimi, ampak s pravimi bavarskimi, 

temno rjavimi, posutimi z debelimi zrni soli.  

Bilo nas je šestnajst. Najprej smo ugriznili v prave domače preste, ki so dandanes že redkost. 

Seveda smo se pozanimali, iz česa presta pravzaprav je. Nato smo si zamislili, kako bi svojo 

življenjsko zgodbo povedala presta sama. Napisali smo vsak svojo zgodbo in ob branju ugotovili, 

koliko idej imamo in se ob tem res nasmejali.   

     

Potem smo se lotili še barvanja treh velikih prest in izdelovanja majhnih prestic. Tudi mi smo 

ugotovili, da je pri delu potrpljenje božja mast! A prestice iz modelirne mase so lepe in so nam v 

ponos. 

 



 

Po treh urah, preživetih v šoli, smo vsak zase in vsi skupaj ugotovili, da smo se odlično zabavali, 

saj so bile delavnice privlačne, delali pa smo z užitkom. Vzdušje je bilo sproščeno, zato pohvalimo 

vse: preste, hišice, stripe, zgodbe, pa tudi učiteljice! 

Se že veselimo naslednje sobotnice! 


