
Skupaj smo staknili glave, 

brali knjige,  

se lotili izdelave  

in spoznavali države. 

Tako je hitro minil čas, 

sedaj Estonijo, Češko in Italijo 

predstavljamo za vas. 

 

OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

(projekt Evropska vas, šolsko leto 2017/18) 



 

 

Čeprav je tudi digitalna, 

je knjiga iz papirja vredna branja. 

 

Papir so izdelali učenci 6. razreda. 

mentorica: Monika Zupanc 

  



 

 

Knjige iz lesa, blaga, papirja, 

knjige majhne in velike. 

V njih so črke, pike, slike … 

 

Knjige vseh vrst so izdelali učenci 5. b razreda. 

mentorica: Marinka Soklič  



 

 

Iz lesenega polena, Pepe Ostržku naredil je kolena. 

En dva tri, sestavi svojega Ostržka tudi ti … 

 

Lesene Ostržke – sestavljanko so izdelali učenci 6. razreda. 

mentorica: Monika Zupanc 

  



 

 

Ko učenci so veliki, nastajajo že pravi stripi. 

 

Ustvarjanje stripa so se lotili učenci predmetne stopnje 

(dodatni pouk). 

mentorica: Mateja Arh 

  



 

 

Ob hladnih večerih marsikomu ugaja: dobra knjiga in 

skodelica čaja. 

 

Knjižna kazala v obliki skodelic so izdelali učenci predmetne 

stopnje. 

mentorici: Anita Zupanc in Mateja Arh 

  



 

 

Črke: prav zares velike, v barvah zastav  

in na njih še slike … 

 

Napise za države so izdelali učenci 4. b razreda. 

mentorica: Alenka Rozman 

  



 

 

Lastovka, Ostržek, krtek krasne so figure - 

pri ustvarjanju so kar minile ure. 

 

Risbe so izdelali učenci 4. a razreda. 

mentorica: Martina Medja 

  



 

 

Kogar zanimajo jeziki, naj tuje besede išče na sliki. 

 

Slovar estonskih in čeških besed so izdelali učenci  

predmetne stopnje (dodatni pouk). 

mentorica: Nataša Stare 

  



 

 

Brez margerite o Italiji ni prave slike. 

 

Pice so pekli pri izbirnem predmetu SPH (sodobna priprava 

hrane). 

mentorica: Pavlina Zorman 

  



 

 

Breza vitko je drevo. V estonski pravljici nanjo splezajo 

deklice in se v deblo, veje, liste skrijejo. 

 

Brezo so skupaj pobarvali učenci 2. razreda v oddelku 

podaljšanega bivanja. 

mentorica: Nataša Colja Obiako 

  



 

 

Ko se mrzle zime poslovijo, se Estonci lastovk veselijo. 

Estonska zastava se zgleduje po lastovkah:  

črna krila in bel trebušček na modrem nebu. 

 

Za lastovke je dobila navdih  

učiteljica Nataša Colja Obiako. 



Danes niso več neznanka, a pred 100 leti so bili roboti res 

uganka. 

Besedo robot je prvi na svetu uporabil češki pisatelj Karel 

Čapek v gledališki igri R.U.R. (Rossumovi univerzalni 

roboti), objavljeni leta 1920. 

 

Robote so izdelali učenci 5. a razreda. 

mentorica: Mojca Medja 

  



 

 

Če za branje si vnet, besede zate so magnet. 

 

Igro z magneti - sestavi zgodbo so izdelali učenci predmetne 

stopnje v sklopu Noči knjige. 

mentorici: Marija Helena Logar in Urša Rožič 

  



 

 

Naveličani podzemlja in tišine 

nove iščejo poti in ustvarjajo krtine. 

 

Krtke so izdelali učenci 3. a razreda. 

mentorica: Martina Mašić Sabalić 

  



Na podružnici je res veselo: tam so igra, ideje, delo. 

In tako so pač nastale: maske iz Benetk, 

kazala, rože in zastave na magnet, 

pobarvanke za male in Ostržek za objet. 

 

Izdelke so izdelali učenci od 1. do 4. razreda podružnične 

šole. 

mentorice: Jožica Kašca, Mojca Odar, Polona Oblak Golobič, 

Nataša Korošec, Veronika Pintar, Eva Vavroš 



 

 

»Brez panike«, je rekel možak, 

z njim lahko se slika vsak. 

 

Švejka je izdelala Tatjana Mikelj na pobudo učiteljice Nataše 

Stare. 


