Izberi delavnico in se nam pridruži!
V sklopu projekta Popestrimo šolo bomo že drugo leto zapored na šoli izvajali različne
brezplačne delavnice.
Tudi ti izberi tisto, ki ti je najbolj všeč in se mi pridruži!
Za začetek lahko izbiraš med naslednjimi stalnimi delavnicami:

English is easy, english is fun
Ne glede na to ali pri angleščini potrebuješ dodatno pomoč ali pa bi rad svoje znanje
nadgradil, je ta delavnica kot nalašč zate. In ne skrbi – to ne bo dodatni pouk kakršnega si
vajen – tuj jezik bomo vadili na povsem drugačen, zanimiv in včasih tudi precej zabaven
način.
Za: za učence 4. in 5. razreda
Kdaj: vsak ponedeljek, od 7.30 do 8.15

Eko kotiček
V eko kotičku bomo odkrivali čare ekologije. Vse od zdravega sadja in zelenjave, vzgoji
cvetlic in drugih rastlin pa do lastnega vrtička. Nekaj časa bomo preživeli na prostem,
nabirali naravne materiale za izdelavo unikatnih izdelkov. Starim, na videz neuporabnim
predmetom bomo vrnili življenje in to v čisto novi, sveži podobi.
Za: učence od 3. do 5. razreda
Kdaj: vsak ponedeljek, od 12.45 do 13.30

Moja ustvarjalnica
Za vse, ki radi barvate, lepite, režete, šivate in ustvarjate svoje lastne izdelke!

Sproti se bomo dogovarjali kaj bomo ustvarjali in kaj je tisto, kar boste potrebovali za to,
da boš vaša nova kreacija naravnost zasijala.
Za: učence 1. in 2. razreda
Kdaj: vsak torek, od 7.30 do 8.15
Za: učence od 4. do 7. razreda
Kdaj: vsak torek, od 15.30 do 17.00

Sproščeno v nov dan
Pouk, domače naloge, številne popoldanske dejavnosti... Včasih je vsega kar preveč. Da
napolniš svoje 'baterije' tudi ti potrebuješ sprostitev, zato bo ta urica namenjena tebi. Če
si sproščen si tudi bolj uspešen, vesel in srečen! Mirna glasba, meditacije, masaže,
pogovori, družabne igre, sproščanje s slikanjem... Karkoli boš želel, le da se bo dan čim
lepše začel.
Za: učence od 1. do 3. razreda
Kdaj: vsak četrtek, od 7.30 do 8.15
Za: učence 8. in 9. razreda
Kdaj: vsak petek, od 7.30 do 8.15

Kuhanje je zakon
Si tudi ti eden tistih, ki radi kuhajo in pečejo, seveda pa nato vse dobrote tudi poskusijo?
Bi se rad naučil pripraviti nekaj novih receptov – zdravih, sladkih ali slanih? Takšnih, ki jih
boš brez težav pripravil tudi doma in z njimi presenetil prijatelje in svoje domače? Potem
se nam pridruži in z nami zakuhaj nekaj okusnih jedi!
Urnik bo znan naknadno.

Nekaj fotografij delavnic preteklega leta si lahko ogledaš v fotogaleriji.

SE VIDIMO!
Mentorica: Katja Ropoša

