
  

Hej, a te zanima, kako lahko prispevaš, da bo vse 

več pouka na prostem?  

Na naši šoli vsako leto izdelujemo voščilnice, ki jih ponujamo na Decembrskih delavnicah in ob 

govorilnih urah pred koncem koledarskega leta. Zbrane prispevke namenjamo šolskemu skladu.   

Iz sredstev tega sklada smo tako že kupili kavče v spodnji avli 

pa blazinice za sedenje, vsako leto obnovimo zbirko igrač in 

namiznih iger za učence v podaljšanem bivanju …  

 V tem šolskem letu pa je pred nami večji cilj.   

Okoli šole si želimo postaviti več kotičkov za pouk na prostem, t. i. 

mini učilnice pod milim nebom.   

Prva akcija, ki bo tekla od 15. novembra do 15. decembra 2020, je 
izdelava in prodaja voščilnic.  

KAKO BO AKCIJA POTEKALA?  
Najprej moramo voščilnice izdelati, potem pa jih čim več zamenjati za prostovoljni prispevek. Ponudili 

jih bomo staršem, starim staršem, sorodnikom, dobrodošla pa tudi gorjanska (in druga) društva, 

podjetja, obrtniki … ki bi radi na tak način pristopili k akciji naše šole.  

Ker smo res v čudnih, pretirano virtualnih časih, se nam zdi toliko bolj prav, da se nas kar se da veliko 

odloči, da letos voščimo na 'star, preizkušen način' in lepe želje napišemo z roko ter pošljemo po 
navadni pošti.   

Vse torej toplo vabimo, da se nam pridružite – otroci pri izdelavi 

in odrasli pri uporabi voščilnic.  

KAKO POMAGAM PRI IZDELAVI VOŠČILNIC?   
Izberem tehniko, ki je opisana spodaj ali kombiniram obe. Če sem 

premajhen in sta tehniki zame pretežki, najdem pomočnika. 
Zberem pripomočke in material, ustvarim izdelek in ga prinesem 

v knjigobežnico. Če mi kaj ni jasno, pa pišem učitelji Primožu ali 

učiteljici Tatjani.  

KAKO POMAGAM PRI PORABI VOŠČILNIC?  
Odločim se, da letos vsem pošiljam z roko napisano voščilnico in 

jih naročim pri Osnovni šoli Gorje.  

Povpraševanje oddam na povezavi NAROČILA VOŠČILNIC in počakam na odgovor.   

Vsem že vnaprej hvala!  
Šolski sklad Osnovne šole Gorje  

 

https://forms.gle/MCs3ufcKGcxDiWQk8
https://forms.gle/MCs3ufcKGcxDiWQk8


ŠIVANJE    

POTREBUJEMO:  

- barvni karton (13,5x10,5 cm)  

- šivanka,  

- preja,  

- ravnilo, svinčnik,  

- škarje,  

- risalni žebljiček,  

- belo barvico, flomaster ali korektor.   

  

Šivanke in preje, mislimo, da imate doma, kartončke pravih 

dimenzij pa lahko pridete iskat – čakali vas bodo v knjigobežnici 
pred šolo.   

  

Tja tudi prinesete izvezene kartončke.    
  
  
  

AKVAREL    
POTREBUJEMO:  

- akvarelni papir 

(13,5x10,5 cm ali manjši),  

- akvarelne (vodene) 

barvice, - čopič za akvarel.  

  

Tehnika  akvarela 
 omogoča neskončno 
izraznih možnosti in obilo 
ustvarjalnosti.   
  

Akvarelni papir lahko pridete 
iskat k šoli – čakal vas bo v 
knjigobežnici.   
  

Vodene  barvice  lahko 
nadomestite tudi s tempera 
barvami (jih bolj razredčite), 
lahko pa se  preizkusite s 
slikanjem s kavo.   
Najboljše odtenke omogoča  

kava iz avtomata.    

  

  

  

  

  


