Delavnica My/Mein comics
V delavnici so sodelovali štirje učenci. S pomočjo spletne aplikacije
MakeBeliefsComics so ustvarjali stripe v slovenščini, nemščini in
angleščini. Njihova domišljija tokrat ni imela meja, saj so sami izbrali
temo, ozadja, karakterje in ustvarili strip čisto po svoje.
Nastala sta dva kratka stripa, ki so si ju obiskovalci ogledali na steni
telovadnice.

BAAM!
In strip je
narejen!

Spoznajmo film – SNEMAMO!
Delavnico so začeli s sprostitveno igrico
BIBITIBIBITI BOB, ki je bila sprva preprosta,

pozneje pa so dodajali nove naloge in jo
dopolnjevali ter jo pošteno zapletli. Ob njej se niso
samo sprostili, ampak tudi nasmejali, napeli, malo
plesali in pozirali kot čisto pravi James Bond.
Potem so se razdelili v dve skupini, se med sabo malo spoznali ter navezali nova poznanstva ter si nato

razdelili vloge režiserja, snemalca in igralcev. Napisali so kratek scenarij in posneli čisto pravi kratek
filmček. Nastali so kar štirje kratki filmi, posnetek enega pa si lahko ogledate tudi na spletni strani šole.
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Po uvodnem dinamičnem ogrevanju so sledile specialne gimnastične vaje za razteg.
Telo smo tako dobro ogreli in pripravili na prihajajoče aktivnosti.

Začeli smo z osnovnimi skoki na mali prožni ponjavi (beri trampolinu). Po izvedbi
elementa v zraku po odrivu so učenci pristali na mehkih blazinah.
Učenci so po osnovnih skokih (skok stegnjeno, skrčno in raznožno) nadaljevali s
predvajami za salto. Po osvojeni salti smo v roke vzeli še košarkarske žoge in
poskusili z zabijanjem na koš.

ODTENKI KEMIJE
Delavnico Odtenki kemije sta pripravili in vodili Nuša Jurkovič in Neža Zanjkovič,
študentki biokemije in biotehnologije. Za nas sta pripravili 5 eksperimentov, od tega dva
demonstracijsko.
Raziskovali so pH
vrednosti raztopin, ki jih
najdemo v vsakem
gospodinjstvu. V raztopine
šampona, detergenta, mila,
limone, kisa, razkužila,
sode bikarbone, mleka in
etanola so kanili tri kapljice
izvlečka rdečega zelja, ki je
naravni indikator. Ta
indikator se v kislem
obarva rdeče, v bazičnem pa
od modre do zelene. Na ta
način so določili pH
raztopin. Pravilnost
rezultatov so preverili s pH
lističi, ki so bolj natančni.
Izvedli so tudi eksperiment skrivno
sporočilo. Za pisanje skrivnega
sporočila so uporabili sveže iztisnjen
limonin sok. Ker so želeli, da bi
sporočilo postalo vidno, so ga morali
prelikati. Na visoki temperaturi spojine
v soku spremenijo strukturo in
lastnosti, zapis pa postane viden.
Še naš namig: Če želiš svoji ljubezni
napisati pismo, ga napiši z limoninim sokom in dodaj navodilo za njegovo branje.
Izvedli so tudi eksperimentalno
vajo magična roža. Uporabili so bel
cvet, ki so ga namočili v bazično
raztopino. Nato smo ga poškropil z
indikatorjem fenolftaleinom. Cvet
se je obarval temno roza. Nato smo
cvet dali v kislo raztopino in ga
razbarvali nazaj do bele barve.

SLIKOFRC
V delavnici slikofrc je sodelovalo 17 učencev. Bili
smo ustvarjalni, zavzeti za delo in nastalo je
ogromno kakovostnih izdelkov, vrednih ogleda oz.
frcanja.

Za tiste, ki ne veste, kaj to je – gre za
optično igračo, ki učinek gibanja ustvari
s knjižico povezanih slik. Te oživijo, če
knjižico na hitro prelistamo. Več kot je
listov, daljša je animacija in debelejša je
knjižica (priporočljiv obseg je 20 do 30
listov).

RUBIKOVA KOCKA
Skozi sobotno dopoldne je
učence
z
algoritmi
za
sestavljanje Rubikove kocke
popeljal bivši učenec OŠ
Stročja vas Matija Zanjkovič.
Na pomoč mu je pozneje
priskočil še Izak Škrobar.

MALA PLASTIKA – MLADI KIPARJI
Delavnico sta vodila učitelj
Vitomir Kaučič in učiteljica
Nataša Rus. Iz gline so
izdelovali doprsne kipe.

Učitelj Vitomir je otrokom
najprej pokazal nekaj različnih

primerov kipov, nato pa je še predstavil, kako
se je treba lotiti kiparjenja. Njihovi kipi so
skušali čim bolj podrobno in realistično
prikazati različne izraze ter obliki glave in
ramen. Nekateri so izdelovali kipe svojih
prijateljev, drugi pa so poteze obraza kipa
prepustili svoji domišljiji.

USTVARJAMO IZ LESA
V tehniški učilnici je bilo precej
hrupno, saj je bilo že na hodniku

mogoče slišati brnenje žage. Nastajale
so namreč mini konstrukcije iz letvic.
Vsak udeleženec je samostojno ter na
podlagi svoje lastne ideje skiciral načrt,
potem pa se je pričelo izdelovanje.
Nastale so čisto prave
male mojstrovine, ki
so si jih drugi
udeleženci
in
obiskovalci
lahko
ogledali na zaključku v
telovadnici.
Mladi
mojstri pa so svoje
mini konstrukcije ob
koncu 12. Sobotne
šole lahko odnesli
domov in sedaj krasijo
police njihovih sob.

SOCIALNE IGRE in MEDIACIJA
Delavnico sta vodili pedagoginja Monika in učiteljica Janja.
Skozi različne igre so udeleženci te delavnice spoznali nekaj
tehnik, ki so potrebne za uspešno mediacijo. Vadili so
aktivno poslušanje in opazovanje ter JAZ sporočila.
Ugotovili so, da je za uspešno komunikacijo potrebno
sodelovati, se poslušati in izražati svoja čustva skozi JAZ
sporočila.

Z GLASBO PO SVETU …
… so udeleženci spoznavali glasbo iz različnih kontinentov. Poslušali so glasbene
primere iz Mehike, Irske, Tajske, Nigerije in Avstralije. Nato so jih analizirali in
ugotovili, da se glasba po
svetu zelo razlikuje.
Potem so spoznali in se
naučili kanon Kukabura
iz Avstralije. Pesem
govori o ptici kukabura,
ki sedi na evkaliptusu.
Ker živi v Avstraliji
ljudstvo aborigini, so
nato
izdelali
še
instrument, ki je značilen
za
to
ljudstvo
–
didžeridu.
Na koncu so z izdelanimi
didžeriduji spremljali kanon Kukabura.

ZAKLJUČEK 12.
SOBOTNE ŠOLE
Po koncu delavnic so se vsi
udeleženci zbrali v
telovadnici šole.

Vsaka delavnica se je na
kratko predstavila …

… in požela
zaslužen
aplavz.

Zapisala Bernardka Marinič

