
RAP – USTVARJAJMO SKUPAJ IN 
RAZVIJAJMO ROČNE SPRETNOSTI   

Naše jesensko ustvarjanje in ustvarjanje za 
novoletno tržnico naše šole. V decembru je 

zadišalo po medenjakih.



GOSENICA IZ BUKOVIH LISTOV
19. 10. 2022
Lepa in sončna jesen nas je zvabila v park. Odpravili smo se do prelepe listnate odeje, ki 
so jo naredile bukve v našem Grajskem parku. Vsak je dobil špilo, na katero je bil pritrjen 
kostanj za glavo gosenice. Na špilo so otroci natikali jesensko obarvane bukove liste. Ko 
je bilo listov dovolj za trup gosenice smo ga zaključili z želodom, ki je predstavljal zadek. 
Vsak je na glavo narisal še oči in usta in gosenica je bila narejena.









MUCKI ZA ŠOLSKE POTREBŠČINE
30. 11. 2022

Se tudi vam dogaja, da kar naprej iščete kakšen 
svinčnik, lepilo ali škarje? No, nam se. Zato smo 
izdelali mucko ali mucka iz kartonastih tulcev, v 
katerega lahko pospravimo različna pisala, škarje, 
lepilo. K njemu priložimo še šilček in radirko in tako 
ostane vse na pravem mestu.

Da je delo lažje steklo, nam je uč. Janja pripravila 
zlepljene tulce na podstavku. Mi pa smo jim dodali 
glave in repke.

Ker pa je mesec december, mesec prekomernega 
pokanja petard, smo jim  dodali napis 

BODI ZVEZDA IN NE MEČI PETARD. 

S to mislijo smo želeli opozoriti na nevarnost metanja 
petard, saj prihaja tudi do poškodb rok in povzročanja 
strahu, ki ga ob tem pokanju najbolj občutijo živali, 
majhni otroci in starejši ljudje.

Izdelke smo namenili šolski novoletni tržnici. 



Družabna igra TRI V VRSTO
16. 11. in 23. 11 2022

Otroci so že poznali potek dela, kako narediti igro Tri v vrsto. Dokončali 

so svojo in se med seboj  pomerili v spretnostni polaganja kamenčkov.
Nato pa so se lotili izdelave družabne igre za novoletno tržnico.  
Vsak otrok je prinesel  10 kamenčkov podobne oblike. Razmislili so, kaj 
bi narisali na kamenčke na zimsko-novoletno temo. Risali so z 
alkoholnimi flomastri.
Za shranjevanje igre smo tokrat uporabili steklene kozarce. Vanj smo 
zvili plastificirano tabelo z  devetimi okenci in dodali kamenčke. Na 
pokrov smo nalepili srček in kozarec okrasili z belim trakcem.
Izdelke smo namenili za novoletno tržnico. 



DIŠI PO MEDENJAKIH
14. 12. 2022
V decembru po domovih zadiši po piškotih. Vsakdo si speče tiste, ki jih ima najraje ali pa tiste, ki mu najbolj uspejo.

Mi smo se lotili medenjakov. Testo so nam pripravile naše  kuharice, ostalo smo opravili mi. Že ko smo razvaljali 
testo, je omamno dišalo po medu in cimetu. 



Imeli smo različne modelčke, zato so nastale zvezdice, smrekice, srčki, Božički, zvončki, hišice, 
lunice, bombončki, snežaki in pajacki. Vse smo skrbno zložili na pekač s peka papirjem. Ko smo jih 
potisnili v pečico, smo težko čakali, da bodo pečeni.  



V tem času smo si kozarček okrasili z zvezdico, na rdeč trakec smo dali recept in zavezali pentljo. 
Ohlajene piškote smo zložili v kozarčke in se tudi posladkali z njimi. Mmmm, so bili dobri.



RECEPT ZA MEDENJAKE

Pripravila Janja Čebulj, mentorica krožka.

Sestavine:

550 g moke

170 g sladkorja v prahu

150 g masla ali 

margarine

2 žlički sode bikarbone

2 jajci

160 g medu

2 žlički cimeta

Med segrejemo in ohladimo.

V posodi zmešamo moko, sladkor v prahu, cimet in 

sodo.

Dodajamo maslo, jajca in med.

Vse skupaj dobro pregnetemo. Maso pokrijemo s 

folijo in jo damo počivat v hladilnik za eno uro.

Testo razvaljamo na do 6 mm debelo in z modelčki 

oblikujemo piškote. 

Pečemo na 180 stopinjah ventilacijsko do 9 minut oz. 

odvisno od vaše pečice.

Uživajte v peki.


