
 

 

 

OKVIRNI PROGRAM IN PREDSTAVITEV DELAVNIC 

NA VZGOJITELJADI 2015 

 

Neizmerno nas veseli, da vas lahko letošnjo jesen povabimo k nam, v Prlekijo, da boste gostje naše šole 

in da se seveda rokujete z našim Oskarjem. Za vas smo pripravili številne dejavnosti oziroma delavnice, 

kjer boste lahko ustvarjali, se zabavali, ob tem pa spoznavali prelepo pokrajino, ljudi in navade. Potrudili 

se bomo, da vam bo obisk v Ljutomeru  ostal v prijetnem spominu. 

 

OKVIRNI PROGRAM: 

8.30–8.45 – prihod udeležencev na parkirišče za Športno dvorano Ljutomer (ŠIC) 

9.00–9.30 – uvodna prireditev v Športni dvorani Ljutomer (ŠIC)  

9. 45–12. 45 – delavnice 

13.00–14.00 – kosilo v jedilnici GFML 

14.15–14.45 – zaključna prireditev v Športni dvorani Ljutomer (ŠIC)  

 

PREDSTAVITEV DELAVNIC: 

 Naravoslovna delavnica 

V naravoslovni delavnici bodo dijaki spoznavali osnovne kemijske in senzorične lastnosti različnih 

vzorcev mošta (prosimo, da kakšen vzorec prinesejo tudi s seboj). Prav tako bodo določevali vsebnost 

vlage v različnih sadežih (jabolka, hruška, kaki …) in s tem določili primernost za skladiščenje, sušenje in 

še kaj. Naravoslovna delavnica bo torej vseživljenjsko uporabna. Delo bodo dijaki predstavili na zaključni 

prireditvi. 

- V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 

  

 Glasbena delavnica 

V glasbeni delavnici se bomo naučili 2 prleški pesmi in ju spremljali na orffove, male improvizirane in 

lastne inštrumente (klavir, kitaro). Ob prijetnem večglasnem petju z izbrano spremljavo bomo usvojili 

nekaj osnovnih prleških besed.  

- V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole.  
  



 

 

 Plesna delavnica 

Ker je tema jesen v Prlekiji, se bomo se pri plesu ukvarjali z jesenskimi opravili, vremenom in pojavi  

ter barvami. S seboj prinesite oblačila, primerna za gibanje v jesenskih barvah (rjava, rumena, rdeča, 

lahko tudi črna). 

- V delavnici sodelujeta 1–2 dijaka z vsake šole. 

 

 Likovna delavnica 

Dijaki bodo sami pripravili barve iz naravnih materialov in slikali v tehniki akvarela na temo Pisana 

jesen v Prlekiji. S seboj naj prinesejo akvarelne čopiče. Papir in ostale likovne pripomočke bodo dobili 

na gostujoči šoli. Nastali likovni izdelki bodo razstavljeni v namenskem prostoru gostujoče šole. 

- V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 

 

 Dramska delavnica 

Udeleženci dramske delavnice bodo stopili na odrske deske in se za nekaj ur prelevili v prave igralce, tisti 

bolj nadarjeni pa bodo poprijeli za glasbila, s katerimi bodo spremljali in popestrili uprizoritev dramskega 

besedila. Skupaj bodo ustvarili krajšo dramatizacijo, s katero se bodo predstavili na zaključni prireditvi 

Vzgojiteljade 2015. 

- V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 

 

  Multimedijsko-novinarska delavnica 

Novinarski krožek ponuja pestro in dinamično sodelovanje na letošnji Vzgojiteljadi – dijaki bodo kot pravi 

novinarji spremljali potek celotnega dogodka ter posameznih delavnic. Beležili bodo dogajanje na šoli, 

pripravili posnetke in pridobili izjave oziroma mnenja udeležencev. Vse skupaj bodo posneli, strnili v 

reportažo in v publicistična poročila o delavnicah, ki jih bomo dodali biltenu. Posneta reportaža bo 

objavljena v multimedijskem centru na spletu ter v naši redni mesečni oddaji na televiziji. 

- V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 

  

 Psihološko/pedagoška delavnica 

V naši delavnici bomo doživljali iluzije in halucinacije. Preizkusili bomo naše možgane, ki nas občasno 

tudi zavedejo. S pomočjo filma si bomo ogledali nekaj primerov iluzij in halucinacij ter debatirali o 

duševnih motnjah, ki se pojavljajo pri likih v filmu. 

Kako torej vemo, ali se je nekaj resnično zgodilo ali pa so se naši možgani z nami le poigrali? To bomo 

preizkusili z nekaterimi zanimivimi igrami za možgane. Morda nam bo pri tem pomagal naš duhec Oskar. 

- V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 



 

 

 Matematična delavnica 

S pomočjo zgibanja papirja (origami tehnika) bomo spoznali nekatera platonska telesa in njihove 

lastnosti. Pri tem bomo telesa sestavljali iz posameznih sonobe elementov in jih brez uporabe lepila 

sestavili v kocko, ikozaeder, dodekaeder ... Na koncu se bomo z nastalimi telesi poigrali in iz njih sestavili 

Oskarja skozi oči matematike. 

- V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 

 

 Zgodovinska delavnica 

V zgodovinski delavnici bomo jesen v Prlekiji popestrili z iskanjem čarovnic, nagajivih duhcev in dobrih 

vil. Pobrskali bomo po zgodovinskih virih in poiskali nekaj podatkov o  čarovništvu v Ljutomeru in okolici.  

Zbrani podatki nam bodo služili za oblikovanje zgodbe in pripravo krajše dramatizacije.  

- V delavnici sodelujeta 1–2 dijaka z vsake šole. 

 

 Športna delavnica - OVIRATLON 

V športni delavnici bodo dijaki na nekaj km dolgi progi premagovali ovire v naravi. Nekatere ovire bo 

potrebno  preplezati, skozi druge se bo treba splaziti, pri tretjih bo potreben kanček poguma ... Na 

oviratlonu ne bomo bili bitke s časom, ampak sami s seboj – potrebno je priti na cilj. 

Obvezna oprema: športni copati, športna oblačila, v primeru slabega vremena temu ustrezna oblačila. 

- Ekipe bodo sestavljene iz 4 dijakov z vsake šole, dveh deklet in dveh fantov.  

 

 

Udeležence posameznih delavnic in učitelje spremljevalce boste vpisali na spletni strani GFML pod 

zavihek dejavnosti – Vzgojiteljada 2015. Uporabniško ime in geslo boste prejeli v začetku šolskega leta 

2015/16. Rok za prijavo je 30. september 2015. 

 

 


