
 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2017/18 
 

PRVI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 1.9.2017 Sprejem prvošolcev - ogled kulturne prireditve  

- spoznavanje učiteljic, sošolcev,  

sošolk  

- predstavitev z osnovnimi podatki 

Petra Kersnič 

Mirjam Kosten 

Aleksandra Stijepić 

 

2. 4.10.2017 RTM - izziv patenta - spoznavajo tehnično in  kulturno  

dediščino Kočevske 

- razvijajo krajevno pripadnost 

Petra Kersnič  

3. 23. 5. 2018 Dan odprtih vrat - sodelujejo v različnih dejavnostih 

in krepijo medsebojne odnose 

- razvijajo različne spretnosti 

Tina Stopar  

4. 9.2.2018 Gledališka karavana - - ogled gledaliških miniatur 

- - spoznavanje in pridobivanje prvin 

gledališke umetnosti 

-  

Mirjam Kosten  

 



 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 14. 5. 2018 Gozdna pedagogika - - zaznavajo gozd z vsemi čutili Nina Ivančič  

2. 19. 4. 2018 Zdravo živim - - spoznavajo, da jim zdrav način 

prehranjevanja, telesne vaje in 

počitek omogočajo rast in razvoj  

- - spoznavajo življenjske sloge, ki 

ohranjajo zdravje  

- - spoznavajo pomen telesne higiene 

- spoznavajo pomembne dele 

človeškega telesa in katero funkcijo 

opravljajo 

Lučka Hribar  

3. 11.4.2018 Življenje pastirjev - - izdelajo glasbilo in ga preizkusijo - 

- razvijajo spretnosti in ustvarjalnost 

 - spoznavajo različne pastirske igre 

Vesna Pavuna ŠVN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 5.12.2017 Priprava izdelkov za bazar  - - spoznavanje različnih tehnik in 

materialov za izdelovanje izdelkov 

Aleksandra Stijepić  

2. 7. 3. 2018 Življenje na gradu - - spoznavanje kdaj in kako so nastali 

gradovi in kako so v njih živeli 

- - izdelava makete gradu 

Mirjam Kosten  

3. 9.4.2018 Robinzoni - vrvi in vozli  - spoznavajo osnove vozlanja  

- spoznajo različne vozle in njihov 

namen  

Vesna Pavuna ŠVN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 6. 10. 2017 Kros/orientacija v gozdu - premagovanje naravnih ovir 

- orientacija v naravi 

- razvijajo eksplozivnost in moč 

Mirjam Kosten  

2. 7.4.2018 Naša šola miga - Sportno udejstvovanje in 

medgeneracijsko sodelevanje 

Petra Kersnič  

3. 10.4.2018 Ob divjem potoku -  - premagovanje višinskih ovir 

- spoznavanje življenja ob potoku 

Vesna Pavuna ŠVN 

4. 10. 5. 2018 Dan z gasilci  - - spoznavanje gasilskega poklica  

- - seznanitev z gasilskimi orodji in 

vozilom  

- - gasilski poligon 

Aleksandra Stijepič  

5. 4.6.2018 

18.6.2018 

Čolnarjenje po reki Rinži  

(nižinski pohod) 

- - navajanje na pravilno držo vesla 

razvijanje motoričnih spretnosti  

- - razvijanje vztrajnosti in pozitivnih 

medosebnih odnosov 

Tina Stopar 2 eura 

 


