
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
30. 5. – 3. 6. 2022  
 

1. ROLANJE  
 
 

 
Kratek opis: 
Delavnica je namenjena učencem 1. razredov OŠ 
Predoslje Kranj. Število mest bo omejeno. Vaje bodo 
razvijale gibalne spretnosti otrok. Udeleženci bodo 
lahko utrjevali znanje rolanja skozi igro. 

 
Opombe: Število udeležencev je omejeno na 20 
otrok. Delavnica bo potekala na igrišču za šolo.  
Vsak udeleženec potrebuje svoje rolerje, ščitnike 
in zaščitno čelado, ki je obvezna. Udeleženci naj 
imajo s seboj dodatno pijačo. 
 
Vodja delavnice: Andreja Zalokar in Blaž 
Šparovec 
Datum in čas: ponedeljek, 30. 5. 2022,  
15.00 – 16.30 
Ciljna skupina:  
učenci 1. razredov OŠ Predoslje 

 

2. KALIGRAFIJA 
 
 
 

Kratek opis: Spoznavanje osnove kaligrafije 
(pisanje z lepimi, pravilno oblikovanimi tudi 
okrašenimi črkami), kaligrafsko oblikovanje 
izbranega besedila kot umetniški izdelek. Svoje 
izdelke, ob koncu delavnice, učenci odnesejo 
domov. 
 

Opombe: Število udeležencev je omejeno na 15 
oseb. Delavnica je namenjena učencem in ostalim 
zainteresiranim občanom in bo potekala v učilnici 
3. a.  
Zaželeno je kaligrafsko pisalo udeleženca, ostali 
pripomočki so na voljo v šoli. 
 
Vodja delavnice: Eva Pilar 
Datum in čas: torek, 31. 5. 2022,  
16.00 – 17.30 

Ciljna skupina:  
učenci 3. – 9. razreda in 
ostali zainteresirani občani 
 
 

 

3. KUHARSKA 
DELAVNICA  

 
 
Kratek opis: Na delavnici se bodo učenci razdelili v 
dve skupini. Prva skupina bo pripravljala ameriške 
palačinke, druga pa čokoladne kroglice. Obe skupini 
bosta pripravili sladice za vse prisotne učence. 
Učenci bodo za sladice pripravili tudi lepe pogrinjke.  
 
Opombe: Število udeležencev je omejeno na 12 
otrok. Delavnica bo potekala v gospodinjski 
učilnici. Učenci za delavnico potrebujejo 
predpasnik. 
 
Vodja delavnice: Helena Vidmar 
Datum in čas: sreda, 1. 6. 2022, 15.00 – 16.30 
Ciljna skupina: učenci od 4. razreda dalje 
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4. LIKOVNA DELAVNICA  
 
Kratek opis: Spoznavanje slikanja na platno v 
akrilni tehniki, mešanje barvnih in svetlostnih 
odtenkov akrilnih barv. Nadgradnja bo okras z 
barvnimi vodoodpornimi svinčniki. 
 
Opombe: Število udeležencev je omejeno na 12 
otrok. Prijave na delavnico izvedejo starši. 
Delavnica bo potekala v razredu 2.b. Za obisk 
delavnice učenci potrebujejo le slikarsko platno, 
ostali pripomočki so na voljo v šoli. 
 
Vodja delavnice: Eva Puhar Rančič 
Datum in čas:  
sreda, 1. 6. 2022, 16.00 – 18.00 in 
četrtek, 2. 6. 2022, 16.00 – 18.00 
Ciljna skupina: učenci 2. in 3. razredov OŠ 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. SPOZNAVANJE 
ŽIVALI 

 
Kratek opis: Učenci bodo spoznali živali, ki jih 
imamo v šoli – paličnjake, hrčka, morskega 
prašička, kačo. Živali bodo lahko prijeli, pobožali 
in odkrili, s čim se prehranjujejo ter kaj 
potrebujejo za življenje. 
 
Opombe: Število udeležencev je omejeno na 10 
otrok. Delavnica bo potekala v gospodinjski 
učilnici. Za obisk delavnice učenci potrebujejo le 
slikarsko platno, ostali pripomočki so na voljo v 
šoli. 
 
Vodja delavnice: Lea Štajer 
Datum in čas: četrtek, 2. 6. 2022, 14.00 – 15.00 
Ciljna skupina: učenci od 1. do 5. razreda OŠ 
 
 

 
 

 

6. GASILSKA DELAVNICA 
 
 
Kratek opis: Delavnica je namenjena učencem OŠ 
Predoslje Kranj, ki jih veselijo gasilsko-športne 
aktivnosti. Spoznali bomo gasilske discipline in se 
pozabavali z različnimi vodnimi igrami. Pri izvedbi 
nam bodo pomagali lokalni prostovoljni gasilci. 
 
Opombe: Število udeležencev je omejeno na 20 
otrok. Delavnica bo potekala na šolskem igrišču.  
Za obisk delavnice učenci potrebujejo rezervna 
oblačila, saj se bodo izvajale tudi gasilske »vodne 
igre«. 
 
 
Vodja delavnice: Matej Maček, Darja Arh v 
sodelovanju s PGD Predoslje 
Datum in čas: petek, 3. 6. 2022, 15.00 – 16.00 
Ciljna skupina: 
učenci 1. – 5. 
razreda 
 
 
 

PRIJAVE: 
Prijave so možne do petka, 27. 5. 2022, z vpisom na prijavni list. Število udeležencev je omejeno. Prijave so možne do zapolnitve 
zgornje tabele.  
DODATNE INFORMACIJE:  darja.arh1@guest.arnes.si 

mailto:darja.arh1@guest.arnes.si

