
 

TD – Novoletne delavnice  
(torek, 6. 12. 2022) 

Ime delavnice Razred Opis delavnice Kaj prinesejo učenci 

1. Dišeče svečke in balzam za 
ustnice 

6.-9. Učenci bodo izdelali svečke v kozarčkih in balzam 
za ustnice ter embalažo. 

- škarje 
- bleščice 
- odpadne sveče 

 
 

2. Praznična pekarna 

6. - 9. Učenci bodo pekli praznične piškote, nato jih bodo 
zavili v praznično embalažo. 

- stekleni kozarci 
- škarje 
- papirnati servieti (božični 
motiv ali beli) 
- trak za dekoracijo 
(rdeč/moder/ srebrn)  
- špine 
- božični modelčki 

 
3. Čokoladno milo in zeliščna 

sol 

6. - 9. Učenci bodo pripravili milo na način kot so ga v 
starih časih. Naredili bodo čokoladno milo po 
hladnem postopku (z uporabo  
natrijevega hidroksida). Nato pa jih čaka še 
priprava zeliščne soli.  

 



4. Okrasitev novoletne jelke in 

zapestnice prijateljstva 

 
6. - 9. 

Učenci bodo izdelovali zapestnice prijateljstva in 
okraske za novoletno jelko.  

- škarje 
- peresnica 

 
5. Okrasitev novoletne jelke 

 
 

6. - 9. 
 

 
Učenci bodo iz naravnih ali odpadnih materialov 
izdelali okraske za novoletno jelko. 

- škarje 
- šivanka 
- naprstnik za šivanje 
-  peresnica  
- špaga (če imajo doma) 
- siva volna (če imajo doma) 

6. Adventni venčki za na vrata  
6.-9 

Učenci bodo iz različnih materialov izdelali adventni 

venček za na vrata. 

 

/ 

 
7. Eko lesene sveče 

7. - 9. 
6. r – le 

člani 
modelarske
ga krožka 

Učenci bodo iz lesa izdelali eko sveče za okrasitev 
doma. Svečo bodo tudi ustrezno aranžirali. 

- pisalni pribor 
- škarje 
- dekorativni trakovi iz 
naravnih materialov  

8. Okrasitev novoletne jelke - 
Božične krogle iz odpadnega 

blaga 

 
 

6.-9.r 

Učenci bodo iz odpadnega blaga ustvarjali izdelke. - pisalni pribor 
- škarje 

9. Angelčki iz perlic  
6.-9. r. 

Izdelava angelčkov iz žice in perlic. - pisalni pribor 
- škarje 
- perlice (če jih imajo doma) 

 
 

10. Snežinke iz papirnatih 
tulcev 

 
 

6. - 9.r 

Izdelajo praznične okraske (snežinke, angelčke, 
venčke...) 

- škarje 
- večji čopič in paleta 
- lepilo (dobro lepilo za 
karton, pištolo) 
Kar imajo doma: 
- papirnate tulce (wc-rolce, 
od papir. brisačk) 
- sprej (zlat, srebrn) 
- perlice, trakce... 



SKUPAJ UČENCEV: 154 

 


