
NOVEMBER 2016  

Beseda šolskih novinarjev 

 

Bazar je v božične barve ovita 

prireditev, ki otroke in starše 

obdaja z  družinskim, božično-

novoletnim vzdušjem. Zato 

smo se tudi na naši šoli OŠ 

Karla Destovnika-Kajuha 

odločili, da bomo kot vsako 

leto do zdaj, pričarali prijeten 

dogodek za obiskovalce. 

Na prireditvi, ki je bila v 

četrtek, 24. 11. 2016 ob 17. 

uri, so otroci naše šole staršem 

in vsem ostalim obiskovalcem 

predstavili ter prodali različne 

izdelke, ki so jih učenci v 

dopoldanskem času pridno 

izdelovali na različno 

dodeljenih delavnicah, ki so se 

odvijale 1.– 5. ure. 

V glasilu bi vam radi 

predstavili in z vami delili 

mnenja in razne odgovore 

otrok.  

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha 
Šoštanj 

PRAZNIČNO GL ASILO  

 

Zopet prihaja božični čas in z njim je prišel tudi 

tradicionalni  božično-novoletni bazar na naši šoli. 

Tudi letošnje leto smo  imeli na šoli veliko število 

delavnic, kjer so naši učenci  ob pomoči učiteljev in 

drugih zunanjih sodelavcev, ustvarili veliko  

raznovrstnih izdelkov.  

Učenci od prvega do četrtega razreda so ustvarjali 

različne predmete v matičnih razredih, učenci petega 

in šestega razreda so izdelovali voščilnice in adventne 

venčke, učenci od sedmega do devetega razreda pa so 

ustvarjali kar v 31  različnih delavnicah. 

Za boljši vpogled v ta dan smo letošnje leto pripravili 

tudi praznično glasilo v katerem si lahko ogledate, 

kako so naši učenci ustvarjali izdelke po delavnicah, 

kaj vse so ustvarili in kako smo na bazarju izdelke 

predstavili.  

 

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov ob branju! 

Šolska skupnost OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 

Mentorica: Ana Velički, prof.  



VEČERNO DOGAJANJE 



DELAVNICE 1. RAZREDOV 

 

V 1. a so izdelovali posodi-

ce z jelenčki, voščilnice in 

aranžmaje. Za delo so po-

trebovali smrečje, šipek, 

volčja jabolka, borovničeve 

vejice, papir, flomastre, 

glino, škarje ter lepilo. 

Učencem so bile delavnice 

zelo zanimive. 

 

V 1. b je so izdelovali 

smrečice iz storžev, božič-

ne copatke in voščilnice. 

Potrebovali so tempere, 

flomastre, papir, okrasne 

kroglice, storže, lončke, 

volno in copate. Učencem 

je bilo všeč, saj je bilo v 

delavnicah prisotno ustvar-

jalno vzdušje. 

 

 

 

V 1. c so izdelovali angel-
čke, obeske za ključe, 

božične nogavice, izdelke 
iz gline, božične dekoracije 
ter voščilnice. Od doma so 

prinesli ravnilo, škarje, le-
pilo, papir, modelčke, belo 
barvo, smrekove veje, sto-

rže ter makarone. Zaradi 
super DJ-ja (učiteljice) je 
bilo delo zanimivejše. 

Pia Mežnar, Lana Kotnik  

 

 

 



BOŽIČNI ARANŽMAJI 

BOŽIČNE NOGAVICE 

POSODICE Z JELENČKI 

VOŠČILNICE 

OBESKI ZA KLJUČE 



DELAVNICE   

2.  RAZREDOV 

 

V 2.a so izdelovali smrekice, angelčke, 

voščilnice, poslikave ogledal ter okraske. 

Za to so potrebovali veje, glino, barve, 

papir, vrvico in modelčke. Učenci so se 

pri delu zelo zabavali. 

 

V 2. b so zelo lepo izdelali obeske v obli-

ki jelenčkov, voščilnice ter posodice za 

svečke. Potrebovali so volno, svečke, ko-

zarce, papir ter kovinske obroče za obe-

ske. Zelo so uživali.  

 

V 2.c so naredili so svečnike, 

voščilnice, okraske za na jelko in 

obešalnik za ključe. Potrebovali so 

kozarce, krompirjeve štampiljke, 

deske in barvo, in bilo jim je všeč. 

 

V 2. d  so izdelovali smrekice, 

voščilnice, angelčke in poslikavo 

ogledal. Za delo so potrebovali pal-

čke, vrvico, kvadrate iz lesa, perlice 

in fimo maso. Pri delu so zelo uži-

vali. 

Pia Mežnar, Lana Kotnik  

 



OBESKI ZA KLJUČE 

VOŠČILNICE 

VISEČI OKRASKI 

OBESKI, OGLEDALA 



 DELAVNICE 3. RAZREDOV 

 

V 3. a so izdelovali voščil-

nice, svečnike in obeske iz 

gline. Potrebovali so 5 

stvari, to so ovijalni papir, 

glino, sveče, kozarce ter 

navaden papir. Učencem so 

bile delavnice zanimive. 

 

V 3. b so izdelovali so sne-

žake in svečnike iz kozar-

cev. Pri delu so potrebovali 

bele nogavice, vrvico, pu-

haste žice, kozarce, sveče, 

gibljiva očesa, storže in 

vroče lepilo. Pri delu je bi-

lo občutiti veselo vzdušje. 

 

 

 

 

 

V 3. c so izdelovali zelišč-

ne bonbone, hiške želja iz 

gline in nogavice. Potrebo-

vali pa so med, maslo, pe-

kače, sladkor, alufolijo, 

peki papir, eterična olja, 

čipko, modelčke za piškote, 

samolepilni papir in šeles-

hamer. Vsi so zelo uživali. 

 

V 3. d  so naredili orehove 

piškote, svečnike in božič-
ne copate. Za delo so potre-
bovali papir, volno, serve-

te, sveče, barve in lončke. 
Bili so navdušeni. 

Pia Mežnar, Lana Kotnik  

 

 

 

 



GLINENI IZDELKI 

ŽELIŠČNI BONBONI 

SVEČNIKI 

PIŠKOTKI 

ŽELIŠČNI BONBONI 



DELAVNICE 4. RAZREDOV 

 

V 4. a so ustvarjali okraske, voščilnice in aranžmaje. 

Potrebovali so predmete iz gozda, papir, škarje in lepi-

lo. Pri delu so se zelo zabavali. 

 

V 4. b so izdelovali aranžmaje. Za izdelke so potrebo-

vali predmete iz gozda, sveče, suhe pomaranče in limo-

ne, cimet ter klinčke. Bilo jim je zelo všeč. 

 

V 4. c so izdelali zvezde, voščilnice in aranžmaje. Za 

delo so potrebovali papir, predmete iz gozda, les in 
škarje.  

Pia Mežnar, Lana Kotnik  

 



BOŽIČNI ARANŽMAJI 



DELAVNICE 5. RAZREDOV 

 

IZDELAVA VENČKOV IN VOŠČILNIC 
 

Obiskala sva delavnico 5. razredov, v kateri so izdelovali venčke in voščilnice. Rebeka Pečnik 

nama je povedala, da so pri delu potrebovali papir, slano testo, žice in obode za venčke. Poleg 

tega pa so uporabljali tudi naravne materiale, kot so: posušene pomaranče in limone. Delo, ki 

ga je Rebeka opravljala, ji je bilo zelo všeč saj je bilo zabavno, inovativno … 

Jure Matošević in Florijan Plešnik 

 

DELAVNICE 6. RAZREDOV 

 

IZDELAVA SNEŽINK IN VENČKOV 
 

Obiskala sva tudi učence 6. razredov, kjer so svojo ustvarjalnost dokazovali z izdelavo sne-

žink in venčkov, ki nam bodo ob praznikih krasili mize. Jošt in Tjaš sta nama v kratkem inter-

vjuju povedala, da so pri svojem delu uporabljali veje, iz katerih so naredili obroče za venčke, 

pomaranče, razne vrste storžev in bršljana … Za zabavo pa je poskrbel tudi ogromen storž, ki 

se je znašel v razredu in kasneje so iz njega zlezle razne ličinke, ki so poskrbele za popestritev 

vzdušja v razredu …  

 

Joštu in Tjašu pa je bilo delo z venčki mnogo bolj všeč kot izdelava snežink. 

Jure Matošević  in Florijan Plešnik 



ADVENTNI VENČKI 5.R 

ADVENTNI VENČKI 6.R 



PECIVO 1,2 

Odgovarjali so učenci 8. razredov Nik in Tim Ferenc, La-

na Ovnik, Loti Hudej in Vita Plamberger. Naredili so ve-

liko peciva, npr. kokosove palčke, londonske rezine, na-

politanke, kokosove kocke … Potrebovali so moko, slad-

kor, jajca, margarino, mlete orehe, jedilno čokolado, ko-

kosovo moko, pecilni in vanilijev prašek itd. Vsi so zelo 

uživali, saj so se lahko tudi malo posladkali. 

Pia Mežnar, Lana Kotnik 

 

 

KARTICE IN PLAKATI 

Na vprašanja so odgovarjali učenci 9. razredov Žan Len-

ko, Tajda Polc in Lea Balant. Izdelovali so plakate in kar-

tice z moderno kaligrafijo. Potrebovali so papir in flomas-

tre. Bilo je zanimivo in poučno. 

Pia Mežnar, Lana Kotnik 

 

 

 

DOBROTE IZ DOMAČE 

SHRAMBE 

Podatke nam je povedal sed-

mošolec Nejc Kodrun. V tej 

delavnici so pakirali jabolčni 

čips, čokoladno granado in 

zeliščne čaje. Od doma so 

prinesli kozarce, flomastre, 

vrečke, lepilo, fotografije 

zelišč in rafije. Delo jim je 

bilo zelo všeč. 

Pia Mežnar, Lana Kotnik 



PECIVO 

MODERNA KALIGRAFIJA 

DOBROTE IZ DOMAČE 

SHRAMBE 



VOŠČILNICE 

 

Obiskali sva učilnico, v kateri so izdelovali voščilnice. Od 
13 otrok sva izbrali dve učenki iz 7. b razreda Andrejo 
Roglšek in Mašo Goličnik, ki sva jima zastavili nekaj vpra-
šanj. 

 

1. Iz česa izdelujete voščilnice? 

»Izdelujemo jih iz različnih materialov.« 

2. Kaj vama je najbolj všeč? 

»Najbolj nama je všeč lepljenje z lepilom.« 

3. Zakaj sta si izbrali to delavnico? 

»Izbrali sva si jo zato, ker radi izdelujeva voščilnice.« 

 

Lea Lah in Ana Žigon, 9. c 

 



ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 



PRALINE 

Obiskali sva učence, ki so izdelovali praline. Povedali so nama, 

da je izdelava pralin enostavna. Za izdelovalo le-teh potrebuje-

mo: 

100 g bele kuverture 

100 g grenke jedilne čokolade 

60 g kokosove maščobe 

60 g nugata 

60 g marcipana 

nekaj kapljic vanilijeve in mandljeve arome 

 

POSTOPEK 

 

Po navodilu z ovitka stopimo v vodni kopeli belo kuverturo, do-

damo ji polovico kokosove maščobe. Ko je kuvertura stopljena, 

dodamo še nekaj kapljic vanilijeve arome in potem kuverturo 

nalijemo v pripravljene modelčke za praline, plast naj bo tanka. 

Ne porabimo vse kuverture, ampak v delu razmehčamo polovico 

nugata in potem to maso zlijemo na kuverturo, ki je že v model-

čku. Z zobotrebcem malo razmešamo, da nastane marmoriran 

vzorec. 

Marcipan malo pregnetemo, ga razvaljamo in izrežemo tako veli-

ke koščke, da jih lahko damo v modelčke. Lahko pa v kuverturo 

damo tudi majhne marcipanove kroglice ali zdrobljen marcipan. 

Stopimo še temno čokolado, dodamo mandljevo aromo in preo-

stali nugat. Ko je masa enakomerna, jo zlijemo v modelčke, in 

sicer do roba, da bodo pralineji lepo ravni. Modelčke pustimo na 

hladnem ali v hladilniku, da se praline strdijo. Vzamemo jih iz 

modelčka in ponudimo.  

CAKE POPS 

Obiskali sva delavnico, v kateri 
so izdelovali cake popse. Učen-
ki 9. c Brina Krejan in Pia Sla-
mek sta nama povedali. 

 

1. Iz česa izdelujete cake 
popse? 

»Izdelujemo jih iz biskvita, 
Nuttele, Mascarpone sira in mr-
vic.« 

2. Kaj vama je najbolj všeč? 

»Najbolj nama je všeč okraše-
vanje cake popsov.« 

3. Zakaj sta izbrali to delavni-
co? 

»Izbrali sva jo zato, ker radi 
pečeva.« 

Lea Lah in Ana Žigon, 9. c 

https://www.kulinarika.net/recepti/zacimbe/123/vanilija/


PRALINE 

CAKE POPS 

NAPOLITANKE 



POSLIKAVA MEDENJAKOV 

 

Naši učenci 7. razredov so se preizkusili v poslikavi mede-

njakov. Za okrasitev medenjakov so potrebovali, razne mo-

delčke in tičino maso, ki so jo najprej razvaljali in iz nje 

naredili zvezdice, srčke … Uporabili so tudi stepeno sme-

tano in medenjake, ki so jih okrasili. Učencem se je delav-

nica zdela zanimiva, saj so se lahko tudi posladkali. 

Lea Lah in Ana Žigon, 9. c 

 

 

MARMELADE 

Učenci 9. razredov so s svojo učiteljico izdelovali domačo 

marmelado. Najprej so olupili in na male koščke narezali 

jabolka in jih kasneje dali v lonec. Nato so koščke jabolk 

zmešali s paličnim mešalnikom ter zmes skuhali. Nato so 

maso prelili v lončke. 

Lea Aram, Špela Neža Plešnik 

SLADKE LIZIKE 

 

Sebastjan nama je povedal, da so izdelovali 

slastne karamelne lizike. Zato pa so potrebo-

vali sladkor, folijo, palčke, štedilnik … Pove-

dal je tudi, da so se »itak« zelo zabavali. Pri 

delu niso smeli poslušati nobene glasbe. 

Jure Matošević in Florijan Plešnik 

BROVNIJI V KOZARCIH 

 

Obiskali sva učence, ki so 

izdelovali bravnije v kozar-

cih. Ideja je zelo zanimiva, 

saj sestavine za bravnije pri-

pravijo v kozarce in priložijo 

recept. Vida Volk iz 7. c nam 

je povedala, da je nekaj po-

dobnega že počela, zaradi 

tega se je odločila za to de-

lavnico. Pri tem delu zelo 

uživa.   

Lea Lah in Ana Žigon, 9. c 



MARMELADE 

CAKE POPS 

MARMELADA 



DELAVNICA: ANGELI 
 
Učenci so izdelovali angelčke, ki so imeli glavo iz stiropora 

in krila iz perja. Učenci so izgledali zelo zagreti, klub temu 

da je bilo delo zahtevno. Prepričana sva bila, da bodo na 

koncu angelčki izgledali super in se bodo na veliko proda-

jali. 

Jure Matošević in Florijan Plešnik 

 

 
 
OBESKI ZA KLJUČE 
 
Modest Koželjnik in Jože Korenjak sta nama povedala, da 

so  v njihovi delavnici izdelovali obeske za ključe. Poveda-

la sta nama tudi, da so pri delu potrebovali filc. Za to delav-

nico sta se odločila naključno. Povedala sta nama, da je na 

delavnici »tako tako«. 

Jure Matošević in Florijan Plešnik 

 

 

VINTAGE NAKIT  

Učenke so po svoji volji izdelovale različen nakit 

(zapestnice, ogrlice, broške ipd.). Ves material je recikliran, 

kar da izdelku še dodatno vrednost.  

Lea Aram, Špela Neža Plešnik 

 

FRIZERKA DELAVNICA 

Učenci so se na lutkah učili 

delati različne frizure. Pri 

delu so uporabljali glavnike, 

lutke (za delanje frizur), suši-

lec za lase, špange … Pri de-

lu so bili zelo resni (sploh pa 

fantje) in izgledalo je, da so 

se zelo zabavali. V njihovi 

učilnici pa je zelo dišalo po 

laku in različnih frizerskih 

sredstvih, bilo pa je tudi vro-

če zaradi sušilca za lase … 

Jure Matošević in Florijan Plešnik 



ANGELI 

OBESKI ZA KLJUČE 

FRIZERSKA DELAVNICA 

VINTAGE NAKIT 



BOŽIČNO NOVOLETNI ARANŽMAJI  

 

Učenci 7. razredov so iz naravnih materialov, kot so smre-

ka, cipresa, veje, storži, oreščki in pomaranče, izdelovali 

razne aranžmaje in jih v stilu svoje domišljije po svoje de-

korirali.  

Lea Aram, Špela Neža Plešnik 

 

 

LONČKI IN BOŽIČNO ŽITO 

 

Učenci 9. razredov so po svoje okraševali lončke za kavo in 

podobno. Nanje so risali in pisali vzorce ali besedila in ver-

ze. V lončke z božičnim žitom so najprej vsadili žito in lon-

čke kasneje tudi okrasili.  

Lea Aram, Špela Neža Plešnik 

ŽELE SVEČE IN BALZAM ZA USTNICE 

 

Učenci so s pomočjo učiteljice ter laborantke izdelovali na-

ravne balzame za ustnice in žele svečke. V balzam za ustni-

ce so vnesli naravne sestavine, kot so kokosovo in kakavovo 

maslo. Poleg tega so izdelovali še naravna ognjičeva mazila, 

v katerih je tudi vitamin E, ognjič, olivno olje in čebelji vo-

sek. Izdelovali so še mnogo drugih stvari, kot je kopalna sol 

ter žele svečke, večinoma iz naravnih materialov. 

Lea Aram, Špela Neža Plešnik 

LESENE IGRAČE 1, 2 

 

Učenci so v tehniški učilnici iz-

delovali igrače in izdelke iz lesa. 

Delali so na več postajah. Pone-

kod so izdelovali lesene ploščice 

in jih okraševali. Nekateri so 

delali izdelke oziroma obeske za 

na vrata iz vrvic in žic, ostali pa 

so lesene izdelke barvali. 

Lea Aram, Špela Neža Plešnik 



BOŽIČNO ŽITO 

STEKLENI IN KERAMIČNI LONČKI 

LESENE IGRAČE 

BALZAM ZA USTNICE 


