
 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2017/18 
 

OSMI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 4. 10. 

2017 

Rtm Kočevska: Izziv patenta Učenci se seznanijo s pomenom 

krošnjarskega patenta in izzivi za 

prihodnost domačega okolja.  

Tatjana Gornik, Mateja 

Malnar  

okvirno 3 

evre 

2. 23. 5. 

2018 

Dan odprtih vrat šole Učenci spoznajo nastanek šole, 

večkulturnost, večjezičnost, 

manjšine in migracije EU.  

Brigita Prebilič, 

Mateja Malnar  

2 evra 

3. 13. 6. 

2018 

Obisk Državnega zbora in Hiše EU Učenci spoznajo pomen in način 

delovanja državnih in evropskih 

institucij.  

Mateja Malnar  prevoz 

 

 
 

  



NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 18.6.2018 Astronomija za male in velike Spozna nočno nebo in se s pomočjo 

zvezdne karte orientirajo na nočnem 

nebu. Razloži pojme zvezda, planet, 

satelit, komet, meteor, galaksija. 

 

Spozna orientacijo na nebu in 

uporabo zvezdnih kart. Opiše 

zgodovinski razvoj astronomije in 

delo nekaterih znanih astronomov 

 

Barbara Škulj v sklopu 

ŠVN 

2. 20.6.2018 Rastline za prehrano in zdravje Spoznajo pomen hranilnih snovi za 

uravnoteženo prehrano. 

Barbara Škulj v sklopu 

ŠVN 

3. 21.6.2018 Ohranimo Pohorje čisto Razvijanje ozaveščenosti o 

trajnostnem razvoju in razumevanje 

lastne odgovornosti za prihodnost 

ekosistemov in biosfere. 

Barbara Škulj v sklopu 

ŠVN 

 
 
  



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. februar Kovine spoznajo delo s kovinami Klemen Kovačič 5 € 

2. april 2018 Dan odprtih vrat kočevskih podjetij 

 

Učenci spoznajo podjetja v regiji, 

možnost štipendiranja in 

zaposlovanja.  

Meta Rupar - 

3. 5. 12. 2017  Izdelki za bazar  Učenci oblikujejo in pripravijo 

izdelke za Bazar 

Martina Porenta Pleše  / 

4. 22.6.2018 Toti Maribor Ob slikovnem gradivu in besedilih 

opiše vlogo Slomška, čitalnic in 

množičnih taborskih gibanj, -Ob 

tematskem zgodovinskem zemljevidu 

ugotavlja napredek v industrializaciji 

in širjenju železnic na Slovenskem, 

obenem pa tudi zaostajanje za 

razvitejšimi predeli Avstrije, -Ob 

virih in slikovnem gradivu opiše 

gospodarski, etični, kulturni in 

politični razvoj na Slovenskem. 

Barbara Škulj v sklopu 

ŠVN 

 
 
  



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA  € 

1. pet.,8.9. tek po ulicah Kočevja razvoj vzdržljivosti Sašo Mrnjec  

2. čet.,16.11. plavanje prilagajanje na vodo Aljoša Adamič 20 

3. sre.,10.1. zimski preživljanje prostega časa 

pozimi 

Franc Valda 2  

4. sob.,7.4. “šola miga “ razvoj družabnosti Gita Klun  

5. 19.6.2017 šola v naravi - športno plezanje  Razvoj vzdržljivosti, 

premagovanje strahu. 

Barbara Škulj ŠVN 

 

 

 

 

 


