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Otrok razume disciplino, ko razlikuje dobro in zlo;  
naloga vzgojitelja pa je poskrbeti, da otrok ne začne napačno 

povezovati pasivnosti z dobrim, aktivnosti pa s slabim. 
Maria Montessori 

 

  
  

         Celje, 8. november 2016 

Spoštovani ravnatelji, spoštovani svetovalni delavci, 
spoštovani učitelji. 
 
Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti  želimo, da bi tudi vi občutili živahen 
utrip jeseni in priprav na bližajoče božične praznike. Seveda pa vam ponujamo tudi 
marsikaj iz vsakdanjega življenja. Predstavili vam bomo naše programe in vas povabili 
v delavnice, kjer boste lahko ustvarjali. 
 
Vabimo vas na 
 

DAN ODPRTIH VRAT,  v sredo, 23. novembra 2016, 
med 8.00 in 16.00.  

ob 8.00, ob 12.00 in ob 16.00. 
 
Na ta dan lahko učenci, učitelji, starši in svetovalni delavci obiščete našo šolo. Poleg 
predstavitve poklicev in dejavnosti, ki potekajo na šoli, smo za Vas pripravili tudi 
zanimive ustvarjalne brezplačne delavnice, kjer boste po želji lahko aktivno 
sodelovali. Delavnice bodo trajale približno dve šolski uri in jih bomo izvedli v treh 
ponovitvah. Prvič med 8.00 in 9.30, drugič med 12.00 in 13.30, tretjič med 16.00 in 
17.30. Prihod je torej možen ob 8.00, ob 12.00 in ob 16.00. 
 
Vljudno prosimo, da z vabilom seznanite vaše učitelje in učence ter njihove 
starše, še posebej tiste, za katere menite, da bi jih naši programi zanimali. 
 
Veselimo se srečanja z Vami in Vas prosimo, da nam svoj obisk potrdite do petka, 18. 
novembra 2016, na e-naslov: vlasta.lesjak@guest.arnes.si ali stephanie.kos-
zidar@guest.arnes.si ali na telefonsko št.: 03 4285 900 oz. 041 771 061 (Štefanija 
Kos Zidar); sporočite nam uro obiska in predvideno število otrok ter željeno delavnico. 
 
 

S spoštovanjem in prijazen pozdrav, 
 
Šolsko svetovalno delo:      Ravnateljica: 
Vlasta Lesjak, l. r.       Štefanija Kos Zidar, l. r. 
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SEZNAM DELAVNIC 

 

 

I.: DARILNICA -  DELAVNICA ZA USTVARJALNE 

Cilji:  

 učenci uporabljajo podlage različnih velikosti, barv, oblik in kakovosti, 

 razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje na ploskvi, 

 seznanijo se s pomenom zavijanja daril in modnimi trendi. 

 

 

II.: POGLEJ IN USTVARI SVOJ SANJSKI VRT 

Cilji:  

 učenci spoznajo in vidijo prikaz šolskega parka v 3D pogledu, 

 izdelajo 3D maketo svojega vrta, 

 sproščajo svojo domišljijo in spoznavajo svoje sposobnosti. 

 

 

III.: OBLIKOVANJE BIVALNEGA PROSTORA Z RAČUNALNIKOM 

Cilji: 

 učenci spoznajo možnost oblikovanja prostora s pomočjo sodobnih risarskih 

pripomočkov (računalnik – program ARCHIECAD), 

 spoznajo pojme: kompozicija, razmerje, zaporedje, prekrivanje oblik, zračna 

perspektiva …, 

 izdelajo skico in računalniško predstavitev. 

 

 

IV.: ADVENTNA DELAVNICA 

Cilji: 

 učenci spoznavajo šege, navade in običaje vezane na družinske praznike, spoznavajo 

in utrjujejo spretnost oblikovanja adventnih dekoracij za krasitev doma, 

 našteje in izbere materiale za izdelavo adventnih vezav in dekoracij,  

 izdelajo svoj adventni venec ali praznični aranžma. 

 

 

 

 


