
 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2017/18 
 

TRETJI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 
4. 10. 
2017 RTM, Soki 20 za 20 - spoznavajo temo 

tematskega  leta - izziv 
patenta 

- kulturno se obnašajo na 
prireditvi 

aktiv 3. razreda / 

2. maj 2018 Obisk gledališča v Ljubljani - navajajo se na primerno 

obnašanje v kulturni ustanovi 

- oblikujejo si lep odnos do 

kulturnih dobrin 

Nataša Bjelajac po 

dogovoru 

3. 25. 5. 

2018 

Svet okoli nas - Egipt - spoznavajo tujo deželo 

- spoznajo način življenja ljudi 

drugod 

Andreja P. Šenk / 

4. 12. 6. 

2018 

Prireditev za starše ob zaključku 

prvega triletja 

- pripravijo predstavo za starše 

- nastopijo na prireditvi 
aktiv 3. razreda / 

 
 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 15. 12. 

2017 

ŠVN - Čateške toplice - plavanje - opazujejo živa bitja ob vodi 

in v njej 

- vedo, da je življenje v vodi 

drugačno kot na kopnem 

aktiv 3. razreda cca 120 € 

2. 29. 1. 

2018  

Obisk muzeja - spoznavajo življenje ljudi 

nekoč 

- znajo ceniti kulturno in 

naravno dediščino 

aktiv 3. razreda po 

dogovoru 

3. 12. 4. 

2018 

Obisk zdravnice - skrbijo za zdravje in zdrav 

način življenja 

- vedo, katere dejavnosti lahko 

izvajajo za ohranitev zdravja 

aktiv 3. razreda / 

 
 
  



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 11. 10. 

2017 

Hufnaglov dan - spoznavajo delo Leopolda 

Hufnagla na Kočevskem 

- vedo, kako je treba skrbeti za 

gozdove 

aktiv 3. razreda / 

2. 5. 12. 

2017 

Priprava izdelkov za bazar - izdelujejo izdelke za bazar 

- vedo, da je dobrodelnost 

dobrodošla v naši družbi 

aktiv 3. razreda / 

3. 2. 2. 2018 Moja knjiga - izdelava knjige in 

knjižnega kazala 

- spoznavajo nastanek knjige 

od ideje do končnega izdelka 

- obiščejo tiskarno 

aktiv 3. razreda / 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 8. 9. 2017 Tek Veronike Deseniške - urijo vzdržljivost pri teku 

- vedo, zakaj se tek imenuje 

Tek Veronike Deseniške 

aktiv 3. razreda / 

2. 12. 12. 

2017 

ŠVN - Čateške toplice - plavanje - prilagajajo se na vodo 

- učenec preplava 25 m 

Aljoša Adamič cca 120 € 

3. 
 

13. 12. 

2017 

ŠVN - Čateške toplice - plavanje - prilagajajo se na vodo 

- učenec preplava 25 m 

Aljoša Adamič cca 120 € 

4. 14. 12. 

2017 

ŠVN - Čateške toplice - plavanje - prilagajajo se na vodo 

- učenec preplava 25 m 

Aljoša Adamič cca 120 € 

5. 7. 4. 2018 Šola miga- spoznavanje njegovega dela - prilagajajo se na vodo 

- učenec preplava 25 m 

aktiv 3. razreda / 

 


