
 

Z vzgojitelji iz Vilinskega gaja –  
v 1. razredu in jedilnici šole 

 
 
 bomo ustvarjali okraske in prstne lutke 

iz filca,  
 šolskim otrokom bomo predstavili suho 

filcanje in 
 izdelovali sveče.  
 Ob 13.15 -13.30, 14.15 - 14.30, 15.15 - 

15.30 se bomo v 9. razredu učili prstne 
igre Jaslice. 

 
 

 
  

 
 

 
Priporočamo predavanje g. Petra Rajška, 
Pomen zdrave prehrane v naši šoli in 

vrtcih s stališča vodje waldorfske kuhinje,  
ki bo ob 16.00 v učilnici 9. razreda (III. 

nadstropje). 
 

 
Ob 18.30 bo v kavarnici v 1. nadstropju 
zaključek s skupnim petjem in prodajo 

adventnih venčkov. 
 

 
 
 

Veselimo se Vašega obiska in klepeta z Vami 
… 
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Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor 

WALDORFSKI VRTEC MARIBOR -  MAVRIČNA DEŽELA 

Wilsonova 18, Maribor 
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ZASEBNI  WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK 

Valvasorjeva ulica 94, 2000 Maribor 
+386(0)70 745 627,  

wrtec.studencek@sofijinizvir.si 

 

 
 
 

           ZASEBNI  VRTEC VILINSKI GAJ 
                                 Peršonova ulica 1, 2250 Ptuj 

        051 223 069, vrtec@vilinskigaj.si 

 
 
 

 

 

WALDORFSKA ŠOLA MARIBOR 
WALDORFSKI VRTEC MARIBOR -  MAVRIČNA 

DEŽELA 
ZASEBNI  WALDORFSKI VRTEC STUDENČEK 

ZASEBNI  VRTEC VILINSKI GAJ 

 
 
 

vas vabimo na 

 
 

BOŽIČNI BAZAR 
 
 
 

v soboto, 
28. novembra 2015, 
od 12.00 do 18.00  

 
 
 
 

v prostore Waldorfske šole Maribor 
Cankarjeva 5, Maribor. 
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Waldorfski božični bazar je eden od osrednjih 
dogodkov, ki jih pripravljajo waldorfske šole in 
vrtci skupaj z učenci in s starši. Tudi letos se 
vam bomo predstavili: mariborska waldorfska 
vrtca Studenček in Mavrična dežela, ptujski 
vrtec Vilinski gaj in Waldorfska šola Maribor.   
 
Druženje v prijetnem prazničnem vzdušju, 
obiski delavnic, umetniških dogodkov, nakupi 
novoletnih darilc, klepet v kavarnici in še kaj, so 
razlogi, ki nas povezujejo.   
 
Vsi izdelki, igrače in prigrizki so nastajali doma 
ali v naših delavnicah, v katerih smo ustvarjali 
vzgojiteljice, starši, učenci, študentje waldorfske 
pedagogike in učitelji. Igrače in darilca so 
izdelana iz naravnih, otrokom in okolju 
prijaznih materialov. Tako izdelki kakor 
delavnice, igre in lutkovne predstave, ki jih 
pripravljamo, so namenjene otrokom in 
staršem. Skoznje bi vam radi približali delček 
naših dejavnosti in vzdušja v waldorfski šoli in 
vrtcu.   
 
Več informacij o waldorfski pedagogiki, vrtcu ali 
šoli, boste dobili na naših INFO TOČKAH, kjer 
boste lahko kupili kupone za obisk delavnic, 
pravljic in srečke za srečelov. 
 

 

PROGRAM  

 
Otvoritvena slovesnost s kratkim programom 
bo v kavarnici v I. nadstropju ob 12. uri. 
 
Kavarnici s slastnimi domačimi prigrizki bosta 
odprti ves čas bazarja. V kavarnici učencev 8. 
razreda (1. nadstropje) bo potekal umetniški 
program (zbrana sredstva bodo osmošolci 

namenili jadranju v naslednjem šolskem 
letu). Kavarnica v 6. razredu bo dajala 
prostor za klepet in druženje ob 
dobrotah, ki jih pripravljajo starši vseh 
razredov, postregli pa vas bodo učenci 9. 
razreda.  

 
 

Ustvarjalnice 
 
 

Z učitelji, starši  in študenti waldorfske 
pedagogike bomo v 1. razredu  

 
 

 vozlali zapestnice  
 izdelovali izdelke iz ostankov filca 
 uživali ob družabnih igrah in/ali si 

uredili pričeske ali okrasili s tatuji 
(1. nad.), 

 izdelovali adventne venčke (v 5. r.),  
 se razvajali v Razvajalnici (v 8. r.),  
 v telovadnici se bomo igrali veliki in 

majhni. 
 

 
 

Z vzgojiteljicami iz Mavrične dežele –  
v 3. razredu in Mavričnem kabinetu 

 
 
 bomo izdelovali mavrične vile,  
 ustvarjali angelsko deželico in  
 obiskali sobico »Mavričnih 

doživetij«. 
 
 
Kuponček za obisk  Mavričnih 
doživetij lahko kupite v 3. razredu. 

Z vzgojiteljicami iz Studenčka –  
v 4. razredu in knjižnici 

 
 bomo izdelovali božične deželice,  
 oblikovali okraske iz čebeljega voska  
 obiskali Palčkovo čajnico (v knjižnici). 

 
 

Pravljični svet za otroke vseh starosti 
(v 2. razredu) 

 
 Od 12.45 do 13.00 - Angelček in 

zvezdica (Petra Mohorič) 
 

 Od 13.45 do 14.00 – Pastirček in ovčka 
(Hadeja Adeva Horvat) 

 
 Od 14.45 do 15.00 - Angelček in 

zvezdica (Petra Mohorič) 
 

 Od 15.30 do 16.00 - Zvezdnata pravljica 
(Barbara Gabrielle) 

 
 Od 16.15 do 16.30 – Pastirček in ovčka 

(Hadeja Adeva Horvat) 
 
 Od 17.00 do 17.30 -  Zvezdnata 

pravljica (Barbara Gabrielle) 
 
Kuponček za obisk delavnic in pravljic 
lahko kupite v 4. razredu.  

 


