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Bazar, praznični dogodek prepleten z
veselim vzdušjem, božičnimi
melodijami in pridnimi rokami; dan, ko se
šola prepusti božiču.
Kot vsako leto bomo tudi letos dopoldne izdelovali
božične okraske in jih popoldan prodajali, vendar pa
bo letošnji bazar popestril sneg, ki je čez noč tiho
pobelil okolico.
Pomembno pa se nam zdi omeniti, da je to deseti bazar
zapored in v čast temu jubileju nas bo obiskal
predsednik vlade, gospod Miro Cerar.

BELA SNEŽINKA
Bila je snežinka, majhna in bela. Vse življenje se je
spraševala o pomenu svojega bitja. Od ostalih
snežink je slišala, da ima vsaka prav posebno
poslanstvo. Ker pa svojega še ni našla, jo je to zelo
morilo. Kljub nasmehom, ki jih je delila drugim, je
bila nekje, globoko v sebi, zelo nesrečna.
V oblaku se je vznemirjenje stopnjevalo, saj se je
bližal veliki dan. Majhna snežinka se je nekaj časa
smilila sam sebi, potem pa si je rekla, da bo doživela
najlepši dan svojega življenja!
In res: ko je oblak odprl svoja vrata, je začela padati.
Padala je in padala, letela in plesala z vetrom, v srčku
pa čutila srečo, radost in svobodo. Kot da žalostnega
življenja v oblaku sploh ne bi bilo! Bližala se je
zemlji in nepričakovano pristala na rdečem nosku
prisrčne deklice. Zaprla je oči in rekla: „Našla sem
svoje poslanstvo! Letela sem, bila svobodna, sedaj pa
sem srečo, ki sem jo občutila, prinesla tej deklici!”

VREMENSKA NAPOVED
NAPOVED ZA OSNOVNO ŠOLO KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ
Začetek decembra bo poln manjših ploh, občasno tudi neviht, ki lahko
resno ogrozijo konec tega čudovitega meseca. Po nižinah bo vzdušje
igrivo, prepleteno z božičnim duhom in znanimi prazničnimi
melodijami. Najvišje dnevne temperature bomo občutili dopoldan,
najnižje pa proti večeru.
OBETI
Konec decembra bo zaznamovan z veselim pričakovanjem, otroškim
smehom, lučkami, božičnimi okraski, slastnimi piškoti, zavijanjem daril,
snežinkami in ljubeznijo.

USTVARJALNICA
Žele svečke
Učenci so sten nalepili na sredo kozarca, v
katerega so vsuli semena, dodali so gel za
svečke, ki so ga predhodno raztopili. Ob izdelavi
svečk so vsi uživali, saj se jim je izdelava zdela
zanimiva in preprosta.

NAKIT
Učenci so žico oblikovali po svoje,
jo s kladivom obtolkli da postane
tanjša, dodali so krogce in jih
zavili, tako so naredili obeske, ki so
jih dali na vrvice.

Kopalna sol
Sol so porazdelili v 4 vedra, v katera so
dodali modro, rumeno in rdeče barvilo.
Zmes so premešali in jo vlili v kozarce.
Na kozarce so dali krpice blaga in ga s
trakom zavezali. Učencem se je ta
delavnica zdela zanimiva, saj radi
eksperimentirajo.

Balzam za ustnice
Naredili so ga iz čebeljega voska ter iz
kakavovega in kokosovega masla. Maso
so segreli in jo pazljivo vlili v tulce. Pri
delu so morali biti zelo pazljivi, saj so
morali sestavine tehtati zelo natančno.
Previdni so morali biti tudi pri vlivanju v
tulce, zaradi vroče mase, s katero so
morali delati.

Poslikava obraza
Učenci 9. razredov so z barvami
za obraz risali metuljčke, pajke,
rožice ter božične motive na
obraze učencev prvih razredov.

VOŠČILNICE
Deveti razredi izdelujejo voščilnice z različnimi odtenki modre barve
in z zeleno-rdečo kombinacijo, ki predstavljajo vrvice z različnimi
obeski ter poslušajo božično-novoletne pesmi.
Učenci sedmih razredov izdelujejo božične voščilnice z različnimi
motivi, na primer zvezdice, snežinke, bleščice.

Knjižna znamenja, magnetki, lončki
Učenci šalčke poljubno porišejo in okrasijo in jih dajo v pečico, da
se flumaster ne zbriše.
Izdelujejo tudi copate, magnetke, knjižna kazala.

Izdelki iz

lesa

Učenci so razdeljeni v štiri delavnice.
V prvi izdelujejo obeske iz obrezanega lesa, storžev in drugih naravnih
materialov.
V drugi izdelujejo lesene igrače, ki se same obračajo iz barvnih trakov in
barvanih lesenih ploščic.
V tretji izdelujejo novoletne aranžmaje iz naravnih materialov (iz
kolobarjev lesa, mahu, žice in svečk).
V četrti pa lesene obeske z daljšimi in krajšimi vrvicami iz manjših
lesenih kolobarjev z pirografiranimi zimskimi motivi.

Angeli
Papir razrežejo v kroge, zvijejo v stožce,
prilepijo glavo, nanjo narišejo obraz in
dodajo krila in lase.
Božično novoletni aranžmaji
Učenci so izdelovali namizne aranžmaje. Za pripravo so potrebovali
zelenje, posušene pomaranče, želode … kar so našli v gozdu.

Knjižica z recepti
Učenci so kuharskim knjigam dodali slike in dekoracijo
(kuhalnice). Učenci so se imeli dobro ob ustvarjalnem in
sproščenem vzdušju.
Knjižico ovijejo v papir, z luknjačem naredijo luknjo, skozi katero
potegnejo pentljo in privežejo kuhalnico na rob knjige in nalepijo
recepte v knjižico.

SLADKE LIZIKE
V lonec so dali sladkor, da se
karamelizira, nato karamelo
zlijejo na peki papir, gor dajo
palčko, in počakajo da se strdi
in razrežejo na željene
velikosti lizik.

Obeski za ključe
Iz blaga (filca) so šivali
toaletne torbice na njih pa so
našili našitke (okraske).

PECIVO
Učenci osmih razredov
v gospodinjski učilnici
pečejo in pripravljajo
različna peciva, na
primer browniji, sovine
oke, napolitanke z
lešniki.
Učenci se pri peki zelo
trudijo, obenem pa se
tudi zabavajo.

ŠOLSKI radio
Učenke pripravljajo šolski radio, na katerem bodo govorile o božični
tematiki. Učenke v izbrani delavnici uživajo, ker so se za no odločile
same po lastnih interesih.

CAKE POPSI
Učenci v isti učilnici izdelujejo še cake popse. Učitelji so
jim pripravili biskvit, učenci pa so ga zdrobili in dodali
mascarpone, nato pa so iz zmesi naredili kroglice. Delo se
jim je zdelo preprosto in zabavno.

MARMELADE
Učenci te delavnice
skuhajo marmelado
iz malin in jo
nalijejo v kozarčke
in jih okrasijo z
raznimi okrasnimi
trakovi, malimi
okraski in
nalepkami.

Srečelov
Na različne predmete (knjige, plišaste igrače in
pobarvanke) so devetošolci nalepili številke, jih
zlagali povrsti in naredili kartončke za žreb.

Delovna skupina
učenci 9. razredov so pomagali pripravljati mize,
oder ter stojnice za popoldansko druženje.

KRASITEV ŠOLE
Učenci devetega razreda okrašujejo šolo z belimi
papirji iz katerih izrežejo kroge in bele kvadrate z
izrezanim krogom
prilepijo na strop šole.

BOŽIČKOV PALČEK
Živel je prisrčen palček, ki je bil preprosto drugačen. Ni sodil med ostale, ni se ujel z njimi.
Tiho in pridno je delal v Božičkovi delavnici ter se veselil otroškega smeha, ko bodo
zagledali Božičkovo presenečenje.
Vsak večer so imeli palčki večerjo v veliki jedilnici, skupaj z Božičkom in gospo
Božičkovo. Ker je bil palček nevpadljiv, je mislil, da ga ne bo nihče opazil, ko bo hrano
pospravil v majhno vrečico. Vendar pa je gospa Božičkova opazila vse. Po večerji sta
skupaj z Božičkom palčku sledila in prišli so do hleva, kjer so počivali jeleni. Božičkova sta
s pogledom iskala majhnega palčka in ga zagledala, ko je iz svoje vrečice mlademu
jelenčku ponudil medenjake. Jelenček je z največjim veseljem vzel medenjak in ga
zadovoljno pojedel. Palček ga je pobožal in mu ponudil še enega.
„Mislim, da vem, kaj bo palčka letos čakalo pod jelko. Jelenček iz lesa.” je rekel Božiček in
z gospo Božičkovo, ko sta se z roko v roki vrnila nazaj v toplo hišo.

1.A
V 1. a so izdelali čarobna drevesca, čarobne
škorenjčke in cimetove piškote. Potrebovali so
lepilo, škarje in veliko domišljije. Vzdušje je bilo
fenomenalno.

2.C
učenci so izdelovali torbice, vaze za rožice, voščilnice, svečnike in okraske za vrata. Pri
delu so uporabljali škarje, lepilo ter glino. Zelo so se zabavali, najbolj pa jim je bilo všeč
izdelovanje svečnikov.

3.A

3.B

učenci 3.a so ob pomoči učencev pedagoške
delavnice izdelovali hiške, obeske za ključe,
voščilnice in hranilnike. Učencem je bilo najbolj
všeč izdelovanje obeskov za ključe in hranilnikov.

Učenci v 3.b so izdelovali božične
posodice in voščilnice, za izdelovanje
so potrebovali škarje, lepilo ter dobro
voljo za izdelovanje okrasnih
kozarcev, lončkov za piškote,
voščilnice ter snežinke za
okraševanje razreda.

3.C
V 3. c razredu so bili učenci razdeljeni v tri
skupine. Eni so pekli piškote, drugi so izdelovali
svečnike, tretji pa obeske za ključe. zelo jim je bila
všeč peka piškotov.

4.A
3.D
V 3.d so učenci izdelovali bee's wrap (ovoje iz čebeljega
voska), obešalnike malo drugače, glinene obeske za
eterična olja in glinene krožnike za nakit. Potrebovali so
različno blago, bleščice, flumastre in rafijo in rafijo.

V 4.a so izdelovali smrečice, okrašene
lončke in spekli medenjake. Uporabljali
so naravne materiale (lubje, mah,
listje…) in umetne materiale (trakce,
spreje). Delo jim je bilo malo zapleteno,
vendar, zabavno.

4.C
Okraske za na jelko, aranžmaje z okraski iz slanega testa pa so izdelovali
učenci 4.c razreda. Za delo so potrebovali škarje, vroče lepilo, naravne
materiale, slano testo in zlate pokrove. Pri delo so zelo uživali.

4.D
4.d pa je izdeloval božične krogle ter okraske za na
jelko. Pri delo so uporabljali storže, tekoče lepilo,
stiropore krogle in barvne trakove. Ustvarjati jim ni bilo
težko, saj je bilo vzdušje v razredu zelo veselo in
sproščeno.

OPB
V podaljšanem bivanju smo se skozi cel mesec november
imeli zelo lepo in izdelali zelo različne izdelke. Želeli
smo uporabiti čim več naravnega materiala, zato smo iz
borovih storžev izdelali nagajive škrate in angelčke, iz
vej božične zvezde povite z rafijo, iz smrekovih vej
naredili majhne aranžmaje v obliki smrečic in jih okrasili
z okraski, ter posejali božično žito v okrašene lončke. Iz
gline smo izdelali okraske za jelko in angele. Seveda
naših prijetnih delavnic ni bilo brez izdelovanja voščilnic
in peke medenjakov, ki smo jih na koncu pobarvali,
okrasili in jih nekaj tudi poskusili.

6. razredi - ADVENTNI VENČKI
Veselje, smeh, dobra volja, pa so pri delu spremljali
učence in učenke 6. razredov.
Izdelovali so venčke in voščilnice, iz naravnih in
umetnih materialov (mah, lubje, vejevje, trakovi…)

5. razredi – VOŠČILNICE IN ADVENTNI VENČKI
5. razredi naše šole so izdelovali vence ter voščilnice.
Za izdelavo voščilnic so uporabljali papir in flomastre
različnih barv in velikosti. Za vence pa so potrebovali
naravne in umetne materiale (vejevje, listje, mah,
trakove, spreje, posušene pomaranče in limone, različne
okraske). Delo jim je bilo všeč, zabavno, vendar malo
dolgočasno.
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