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Prosim, da starši pripeljete svojega otroka na delavnico 5 minut prej in se vrnete ponj ob napisani uri. Hvala za razumevanje. Učiteljica Violeta Škrabl 

--------------------------------------------------------- Prosimo, odrežite, izpolnite in vrnite učiteljici Violeti Škrabl.----------------------------------------------------------------------- 

Podpisani starš/zakoniti zastopnik __________________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika) dovoljujem, da moj otrok __________________________ (ime in priimek 

otroka) Obkrožite datum 14. 11. 2019, 21. 11. 2019, 28. 11. 2019 obišče popoldansko delavnico po zgoraj opisanem programu v prostorih OŠ Ludvika Pliberška Maribor, ki jo 

bo vodila učiteljica  Violeta Škrabl. 

Maribor, _____________                                                                                                                      Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov:___________________                                                                                     

  

POPOLDANSKE DELAVNICE, za 
motivirane učence in njihove starše  

od 4. – 9. razreda,  ki bi želeli oblikovati v glini 

in izdelovati voščilnice ZA SEJEM ZNANJA IN 

USTVARJALNOSTI. 

 
 

 
ČAS, TRAJANJE IN PRIJAVA NA DELAVNICO: 

Delavnice bodo potekale v mesecu  novembru.  
Vsak četrtek, od 14. 11. 2019 naprej in bodo trajala tri šolske ure, 
od  15.15 do 17.30. Potekale bodo v učilnici 204, na OŠ Ludvika 
Pliberška Maribor. Na delavnico se morate prijaviti. Število mest 
je omejeno na 20 učencev in staršev. 

 
PROGRAM DELAVNIC: 14. 11., 21. 11. - oblikovanje iz gline 
Pogovor o tehnikah oblikovanja z glino, vrstah glin. Izdelava izdelka. 

Spoznavanje engob (naravnih pigmentov). Barvanje izdelka. Priprava 

izdelka na žganje. 

PROGRAM DELAVNICE: 28. 11. 2019 - voščilnice 
Izdelava voščilnic in priprava izdelkov za sejem. 
MATERIAL, KI GA UČENCI PRINESEJO S SEBOJ: 
Potreben material za ustvarjanje bodo dobili na delavnici. 
Učenci, ki so v šoli celi dan naj imajo s seboj izjemoma kakšen 
prigrizek. 
V kolikor bo vaš otrok moral prej zapustiti delavnico zaradi 
drugih obveznosti, mu prosim napišite na prijavnico. 
PRIJAVA JE MOŽNA EN DAN PRED DATUMOV DELAVNICE s 
prijavnico ali prijavo na: violeta.skrabl@ludvik.si 
 
Prosim, da učenci izpolnjeno prijavnico prej oddajo učiteljici 
Violeti. 
Maribor, 6. 11. 2019 
                                                                                        Mentorica: 
                                                                                        Violeta Škrabl 
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