
PUSTNO VZDUŠJE NA POŠ STOGOVCI 

Čeprav je tudi v letošnjem šolskem letu pustni torek padel v naše zimske počitnice, ali pa 

mogoče prav zaradi tega, smo na Podružnični osnovni šoli v Stogovcih predprazničnemu 

pustnemu rajanju namenili kar cel teden. 

Pustno vzdušje se je pri nas začelo že v začetku tedna, ko so si učenci ob poslušanju »fašink« 

pesmic v nemškem jeziku, ob pouku tujega jezika nemščina, izdelovali enostavne obrazne 

maske najrazličnejših oblik. Osnova te obrazne maske je bil kar obris otrokove dlani, ki je ob 

izrezu dveh krogov v sredini dal priročno obliko maske. Učenci so si maske okrasili še z 

različnimi barvami ter okraski, dodali vrvico ob straneh in pustna maska je bila nared. Sledil je 

pustni ples v maskah, ob katerem so učenci neizmerno uživali. 

 

Predpraznični teden smo nadaljevali pri dejavnostih podaljšanega bivanja v povezavi z 

ustvarjalnim krožkom, kjer smo vsi skupaj izdelali velikega klovna. Tudi pri tej ustvarjalni 

aktivnosti so učenci iz različnih barvnih papirjev najprej izrezali obrise svojih rok. Spretnejši 

učenci so izdelali lepo oblikovano glavo klovna ter njegove čevlje. Ko smo naše polizdelke 

združili, je nastala zelo barvita skulptura, katere telo so predstavljale številne barvne dlani naših 

učencev. Klovna smo takoj namestili na pano male avle na naši podružnici, da nas je s svojim 

pustnim nasmehom pozdravljal vsako jutro predpustnega tedna. 



 

 

Sledilo je izdelovanje mask iz papirnatih vrečk, kateremu smo namenili četrtkove ure likovne 

umetnosti. Ob teh aktivnostih učenci zelo uživajo, saj na plan pride njihova izvirna 

ustvarjalnost. Vedno jim dam na razpolago zares ogromno število najrazličnejših odpadnih  

materialov kot so vrvice, trakovi, blago, barvi papir, gumbi, krep papir, zamaški…in učenci 

ustvarjajo svojo domišljijsko masko. Maske, ki ob otroški domišljiji nastajajo na tak način so 

zares občudovanja vredne. Otroci imajo zelo radi takšne dejavnosti, saj se ob njih sprostijo, 

uživajo, ustvarjajo in si lahko privoščijo izrezovanja in lepljenja, kolikor jim duša poželi. 

Nastale so prijazne, strašljive, vesele, žalostne, smešne in še kakšne maske, v katerih smo tudi 

zaplesali in se poveselili ob koncu našega zares zanimivega pustnega ustvarjanja. 

 



 

In že je prišel težko pričakovani petek, ko smo se našemili v čisto prave pustne maske. Ta dan 

pa je bil čisto pravi nadomestek pustnega torka. Ko smo se natančno in dokončno namaskirali, 

smo se v veseli pustni povorki odpravili do sosednjega vrtca v Stogovcih. Tam so nas že čakale 

»male maske«, naši najmlajši otroci. Nekateri so nas bili zelo veseli, spet drugi so bili 

prestrašeni. A vzgojiteljice so s slastnimi prigrizki hitro poskrbele za dobro vzdušje in strah je 

bil takoj odveč. Naši učenci so kar zunaj na dvorišču zaplesali z malimi maškarami ter se z 

veseljem z njimi podružili na zunanjih igralih.  



 

Po vrnitvi v šolo se je začelo pravo pustno rajanje. Najprej smo si popravili svoj »make up«, si 

uredili vse kar je bilo urejanja potrebno, naredili še nekaj posnetkov v naši učilnici, nato pa kar 

dve šolski uri plesali in rajali v telovadnici skupaj z ostalimi učenci naše podružnice. 

 

To je bil teden, ki se ga bomo s toplimi občutki spominjali še dolgo. 

Simona Roškar, vodja POŠ Stogovci 

 



 


