
Tehniški dan:

BOŽIČNO NOVOLETNE 
DELAVNICE



Pozdravljeni učenci, dragi starši!

Zakorakali smo v praznični december. 

Učiteljice smo se odločile, da vam pripravimo 
prav poseben dan, tehniški dan, ki bo 

ustvarjalno obarvan. 

Opravili boš dve nalogi, (vrstni red izberi sam), 
na koncu sledita nagradi. 



1. IZDELAVA VOŠČILNICE

Na razpolago imaš kar nekaj motivov za izdelavo voščilnice. Izberi tistega, ki ti je všeč,  
tistega za katerega imaš potreben material.

*Prva voščilnica bo namenjena  tvojim starim staršem, babici in dedku, ki te imata 
neskončno rada. 

Ker se je šola pridružila projektu „Mala pozornost za veliko veselje“, bo 

*Druga voščilnica namenjena babici ali dedku v domu za ostarele, kjer jim trenutni čas res 
ni naklonjen. 

Za tiste babice in dedke, ki nimajo nikogar, pa v teh težkih časih živijo zaprti v svojih sobah, 
brez obiskov. 

Ta čestitka bo morda namenjena bolni babici, ki je na vozičku ali babici, ki rada plete 
puloverje, ali babici, ki rada bere knjige. Vsaka babica (dedek), bo vesela voščila, ki ji/mu 
ga boš poslal.



Voščilo lahko napiše mama ali učenec sam, 

spodaj pa naj se podpiše učenec in doda tudi razred. 

Na hrbtno stran pa napišite ime pošiljatelja.

V voščilnico napišite lepe želje in jih pošljite na naslov: 

DEOS Center starejših 

Notranje Gorice,

Gmajna 7, 

1357 Notranje Gorice.    

Organizatorji vseslovenske akcije bodo nato poskrbeli, da 

bodo prišle v prave roke, po celi Sloveniji.

Več kot bo voščilnic, več nasmejanih obrazov bo v domovih, kjer

živijo ostareli in onemogli.























2. IZDELAVA NOVOLETNEGA OKRASKA 

Okraski iz slanega testa

› V šoli bi uporabili glino, da bi okrasili razredno smrečico, ker pa je 

trenutno težko priti do nje, lahko doma izdelaš slano testo. 

Recept je enostaven:

› 300 g moke (gladke bele)

› 300 g soli

› 2 dl vode

› 1 žlica olja

Zmešaj, da dobiš kepo. Na pomokani površini jo še malo pregneti, 

nato pa lahko začneš z ustvarjanjem. Svoj končni izdelek lahko 

posušiš na zraku ali ga spečeš v pečici (180 stopinj, 10-15 minut)



Slano testo razvaljaj na približno pol 
cm debelo.

Na testo postavi čipko, lahko je od 
zavese, prtička ali česa drugega. 
Ne skrbi, zavesa se bo lepo oprala.

Z valjarjem odtisni vzorček.

Z modelčkom za piškote izreži 
poljubno obliko. Na vrhu s slamico 
ali zobotrebcem naredi luknjico. 



3.NAGRADA

Za pridne učence je vedno tudi nagrada.

 Tokrat si bomo ogledali  risanko, ki govori o božičnem okrasku. 
https://www.youtube.com/watch?v=QTYSAPsrg34&ab_channel=Veleum
(če imate težave pri odpiranju, kliknite na desno tipko na miški in na hiperpovezavo ali pa na Youtube in 
naslov risanke- Srečko, božični okrasek)

 Za nagrado pa dobiš še recept,
ki je namenjen prav otrokom tvoje
starosti. Seveda ne bo šlo brez 
mamine pomoči. 

 Piškotke lahko spečeš kadar boš imel
čas!

Pa dober tek!

https://www.youtube.com/watch?v=QTYSAPsrg34&ab_channel=Veleum

