
Novoletne delavnice 

                              

                   »Naj bleščice razsvetlijo praznike« 

 

 

 

 

 

Naslov 

delavnice 

 

1. OKRASIMO 

NOVOLETNO 

JELKO 

 

2. BOŽIČNE 

DIŠAVE ZA UM 

IN TELO 

 

3. BOŽIČNE DISCO 

KROGLE 

 

4. OBLECIMO 

BOŽIČNE 

DIŠAVE 

 

Kratek opis 

delavnice 

 

Učenci bodo izdelovali 

bleščeče papirnate okraske 

za novoletno jelko. 

Izdelava mila in dišečih 

svečk iz eko voska. 

Učenci bodo na odrabljene 

božične krogle lepili koščke 

CD-jev in dobili nove 

mozaične krogle v lepi 

embalaži. 

 

Učenci bodo izdelali 

darilno embalažo za 

eko mila in dišeče 

svečke. 

 

 

Kaj prinesejo 

učenci 

 

 

 

- škarje 

- lepilo 

- svinčnik 

- radirko 

- geotrikotnik 

- šablona 

- zlate ali srebrne bleščice 

(če jih imajo) 

- škarje 

- svinčnik 

- lepilo  

- ravnilo 

- zlati ali srebrni 

trakci 

 

- stare božične krogle 

(bunke) 

- ne delujoči CD-je  

- škarje  

- ravnilo 

- peresnica 

- škarje, ravnilo, 

lepilo, svinčnik 

- bleščice v srebrni, 

zlati, rdeči barvi (če 

imajo) 

- darilni trak v srebrni, 

zlati, rdeči barvi (če 

imajo) 

 



Novoletne delavnice 

                             »Naj bleščice razsvetlijo praznike« 

 

 

 

 

Naslov 

delavnice 

 

 

5. EKO SMREČICA 

 

6. ČOKOLADNE 

SANJE 

7. DIŠEČA SVEČA, KI ODPADNO 

OLJE SPREMINJA NA BOLJE 

in 

TISOČ IN ENA ŠKATLICA 

 

 

Kratek opis 

delavnice 

 

Uporabili bomo ostanke 

lesa  in leskove palice za 

izdelavo  različnih 

novoletnih smrečic. 

Izdelava kakavovih 

masažnih ploščic in 

čokoladnih pralinejev.   

Izdelava dišečih svečk iz odpadnega olja. 

Izdelava škatlic za mila, čokoladne pralineje 

in čokoladne ploščice, ki jih bodo izdelali v 

delavnici čokoladne sanje 

 

 

Kaj prinesejo 

učenci 

 

 

- škarje 

- pisala 

- lepenkarski nož 

- čopič 

  

 

Opombe 

 

 

Iz 6. razreda le učenci, ki 

obiskujejo modelarski 

krožek, za ostale ni 

omejitev 

 Izvaja podjetje Oilright v okviru natečaja 

Planetu Zemlji prijazna šola.  

 



Novoletne delavnice  

                         »Naj bleščice razsvetlijo praznike« 

 

 

 

 

 

Naslov 

delavnice 

 

8. DIŠEČI MEDENJAKI 

 

9. MULTIMEDIJSKI 

BLIŠČ 

 

10. SADNA 

NABODALA 

 

Kratek opis 

delavnice 

 

 

 

Učenci bodo delali medenjake različnih 

oblik. Okrasili jih bodo s sladkornim ledom 

in bleščečimi perlicami.   

Učenci bodo izdelovali tudi vabljivo 

embalažo za medenjake. 

Snemanje dogajanja na TD in 

izdelava kratkega filma z 

naslovom “Naj bleščice 

razsvetlijo praznike”. 

Učenci bodo pripravili 

različna sadna nabodala. 

Okrasili jih bomo na 

različne načine, da bodo še 

bolj mamljiva za naše 

želodčke. 

 

 

Kaj prinesejo 

učenci 

 

 

- modelčki za piškote 

- škarje, navadno lepilo, kozarci 

  

 

Opombe 

 

 

 Učenci multimedijskega 

krožka. 

Učenci po dogovoru. 


