
 

PESTER PUSTNI TEDEN in VESEL PUSTNI TOREK  

 

»Radi imamo zimo, a čas je, da se poslovi! Maškare, pridite in jo preženite!« smo si 

govorili pred prihajajočim pustnim torkom.  

Mnogo dejavnosti smo namenili pisani in zanimivi PUSTNI RAZSTAVI po 

hodnikih naše šole: 

• prvošolci so izdelali kurente iz papirnatih krožničkov 

• drugošolci so naslikali klovne 

• učenci OPB so izdelali raztegljive klovne 

• v jutranjem varstvu so učenci izdelali krofe iz odpadnega kartona in papirja 

• četrtošolci so izdelali kurente iz starih časopisov in barvnih trakov krep papirja 

•     pri Lego krožku so učenci izdelali pustne maske iz Lego gradnikov. 

Z izdelki smo okrasili šolo in le še maškare so manjkale.  

 

»Pa so prišle?« 

 

 
 



    
 

                  
 

                         



      
 

                
 

      
 



 

»Kje pa so vsi naši učenci?« smo se učiteljice spraševale, ko so drug za drugim v 

torek, 21. 2. 2023, v šolo vstopale pikapolonice, mačke, miške, metuljčice, levi, 

gusarji, Robin Hood, Ninje želve, zombiji, Batmani…  

Pa smo kmalu ugotovile, da so te maškare naši učenci, ki so se ta dan preoblekli v 

svoje najljubše junake, ki so za en dan postali to, kar bi si želeli biti. 

 Maškare so sprva pridno sledile pouku, za malico pa so si, kot je na pusta v navadi, 

privoščile slastne PUSTNE KROFE z veliiiiko marmelade. 

 

Ta dan seveda ni bil povsem običajen. Ne le zaradi maskiranih učencev, pa tudi 

učiteljic, skupaj smo se namreč v pravi PUSTNI POVORKI odpravili na I. OŠ Žalec, 

kjer so v telovadnici priredili PUSTNO RAJANJE.  

 

   
 

    



Glasne, pisane maškare so s svojim smehom in razigranostjo napolnile telovadnico 

I. osnovne šole v Žalcu.  

Pod hudomušnimi, strašnimi, lepimi, zanimivimi, izvirnimi in domišljijskimi 

maskami so se skrivali učenci I. in II. osnovne šole Žalec, Podružnične osnovne šole 

Gotovlje in Podružnične osnovne šole Ponikva. Ob glasbi skupine Raptors Rock 

Band s Polzele so maškare rajale, se smejale, lovile, se sladkale z bonboni in si 

hudomušno nagajale.  

 

In njihovi vtisi? 

 »Fajn« je, ker smo namaskirani. 

 Všeč mi je bilo, ker smo dobili veliko bonbonov. 

 Všeč mi je, ker igra glasba in lahko plešemo, se lovimo in norimo. 

 Zanimivo je videti toliko različnih maškar. 

 Vse je zelo glasno in vsi se zabavamo. 

 Plesali smo, se lovili in si malo nagajali. 

 Videla sem prijateljico iz vrtca, ki je bila tudi maškara. 

 Vse je bilo cool, le glasba je bila v angleščini, pa nismo mogli zraven zapeti. 

 Meni je všeč, ker so tudi učiteljice maškare.  

 

 
 

                 



 

 

 

                   



                        

                                               

 



  

      

 

        

 

 



 

Presenečenj pa še ni bilo konec. 

Na poti nazaj so nas na vasi, kot vsako leto, pričakale mamice s sladkimi bonboni. Saj 

veste, bonboni so nam otrokom, pa najsi smo maškare ali ne, najpomembnejša nagrada. 

 

 

    

    

 

 


