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USTVARJANJE IZ NARAVNIH MATERIALOV 

   

Tretji vikend v maju smo Metelkarji preživeli skupaj. Petek, 20. 5. 2022, in soboto, 21. 5. 2022, 

smo imeli vikend druženja, dejavnosti v UNESCO mreži ter delavnice ob Radulji in v 

Zagraškem logu. Petkovo dogajanje je potekalo v šoli in ob Radulji, tudi v prespali smo v 

šoli, v soboto pa smo se preselili v Zagraški log.  

V soboto zjutraj je avtobus učence odpeljal v Zagraški log, kjer so sobotno dopoldne učenci 
in mentorice preživeli v naravi. V okviru projekta Herbalium – prostor narave, zdravja in 
dobrega počutja so izvedli štiri delavnice, pod naslovom Ustvarjamo z naravnimi materiali.  
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Sodelujoči so se najprej sprehodili po parku 
in si našli ustrezen prostor za izvedbo 
delavnic. Nato so se učenci po interesih 
razdelili v glasbeno, ustvarjalno, gledališko in 
delavnico lepih misli.  
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Gledališko delavnico je vodila učiteljica Urška Rudman. Učenci so v njen pripravili rekvizite 
ter se naučili krajšo igro Šola gre na počitnice. Učiteljica Urška Zidar je vodila likovno 
delavnico pod nazivom Likovna naravo – ustvarjalnica. Udeležili so se je učenci, ki so želeli 
ustvarjati na likovnem področju. Njihov material je bilo tisto, kar so nabrali v naravi. V 
delavnici z naslovom Aleja dobrih misli, ki jo je vodila učiteljica Tadeja Lah, so pisali lepe 
misli, Metka Babič pa je z učenci prepevala in igrala na glasbila iz naravnih materialov.  
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Ko je bilo sonce najvišje na nebu, so se skupine ponovno združile in skriti v gozdičku drug 
drugemu predstavile delo v delavnicah.  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Aktivnost poteka v okviru projekta »Herbalium – prostor narave, zdravja in dobrega počutja«, 
ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je 
odgovoren partner OŠ Frana Metelka Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014— 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 
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