
 
 
 
 
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2022/2023 
 
PRVI RAZRED 
 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 1.9.20022 Sprejem prvošolčkov 

- Si ogledajo prireditev. 
- Spoznajo učiteljici, sošolke in 

sošolce.  
- Navajajo se na novo okolje. 
- Utrjujejo pozitivne medosebne 

odnose. 

Tina Stopar / 

2. 
 
30.11.2022Praznujemo 

- Spoznavajo pomen praznikov. 
- Spoznavajo šege in navade. 
- Okrasijo učilnico. 
- Razvijajo ročne spretnosti. 

Aleksandra Stijepić / 

3. 3.2.2023 Prešernov dan 
- Spoznajo pomen kulturni 

praznik. 
Nina Ivančič / 



- Spoznavajo in upoštevajo 
pravila obnašanja na kulturni 
prireditvi. 

- Bogatijo besedni zaklad. 
- Lastna doživetja ubesedijo in 

likovno poustvarjajo. 
 

4.  Junij 2023    Celodnevni  izlet 

- Spoznavajo značilnosti 
različnih živalski vrst. 

- Utrjujejo pozitivne medosebne 
odnose. 

- Zaznavajo naravo okoli sebe. 
- Aktivno sodelujejo pri 

različnih igrah. 
- Razvijajo strpnost in 

vztrajnost. 

Mirjam Kosten cca 15 eur 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. Maj, 2023 Spoznavajmo Kočevsko 

- Zaznajo gozd z vsemi čutili. 
- Spoznavajo različne 

drevesne vrste in živali. 
- Aktivno sodelujejo v 

delavnicah. 
- Prepoznajo nekaj rastlinskih 

in živalskih vrst ob vodi. 
- Upoštevajo gozdni bonton. 

Nina Ivančič / 

2. 
Junij, 
2023 

Jezero 

- Spoznajo različne rastlinske 
in živalske vrste ob jezeru. 

- Spoznavajo, da se živa bitja 
razmnožujejo, živijo in 
umrejo. 

- Spoznajo zgodovino jezera. 
- Sodelujejo v aktivnostih. 

Aleksandra Stijepić / 

3. 
 
23.5.2023 

To smo mi 

- Spoznavajo značilnosti 
Kočevske. 

- Ogledajo si predstavitev 
zborov, gledaliških skupin in 
športnih disciplin. 

- Kulturno sodelujejo na 
prireditvi. 

- Razvijajo motorične 
spretnosti. 

- Se sproščeno družijo in 
zabavajo. 

Tina Stopar / 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 4.10.2022 150 let srednjega šolstva na 
Kočevskem 

 
 

 
- Spoznajo tematiko 

letošnjega tematskega leta. 
- Spoznajo temo tematskega 

leta. 
- So seznanjeni z občinskim 

praznikom. 
- Aktivno sodelujejo pri 

ustvarjanju na temo 
tematskega leta. 

- Se seznanijo s šolanjem v 
preteklosti. 

- Si kulturno ogledajo 
predstavo v muzeju. 

 

Mirjam Kosten / 

2. Maj, 2023 Dan z gasilci in osnove prve 
pomoči 

- Spoznajo pomen gasilstva. 
- Pridobivajo osnovno znanje 

nudenja prve pomoči. 
- Seznanijo se z gasilsko 

opremo in orodjem. 
- Seznanijo se z opremo in 

pripomočki za izvajanje prve 
pomoči. 

- Seznanijo se z ukrepi v 
primeru nesreč. 

Katja Gole Pucelj / 



3.  
13.6.2023 Rokodelski center Ribnica 

- Spoznajo suhorobarske 
izdelke. 

- Se seznanijo z izdelavo 
košare. 

- Si ogledajo razstavo v 
muzeju. 

- Skozi virtualna očala 
pogledajo v svet rokodelstva 
in narave. 

- Si ogledajo grad v Ribnici in 
seznanijo s sodnimi procesi, 
ki so tam potekali. 

Mirjam Kosten cca 5eur 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 23.9.2022  Dan varnosti in zdravja (Tek po 
ulicah Kočevja) 

- Razvijajo gibalne 
sposobnosti in vzdržljivost. 

- Utrjujejo pozitivne 
medosebne odnose. 

- Se seznanijo s pomenom 
telesne vadbe. 

- Utrjujejo pozitivne 
medosebne odnose. 

- Se varno in po navodilih 
evakuirajo iz stavbe. 

Katja Gole Pucelj / 

2. 
November 
2022 
 

Višinski pohod 
 

- Spoznajo pohodniško 
obutev in opremo. 

- Spoznajo, da je pri 
višinskem pohodu 
pomemben tempo hoje. 

- Se znajo prilagajati skupini. 
- Seznanijo se s pomenom 

pitja tekočine. 
- Spoznavajo naravne 

značilnosti območja po 
katerem poteka pohod. 

 

Vesna Pavuna / 

3. Januar,februar,
2023 Zimski športni dan 

- Spoznavajo različne zimske 
športe. 

- Se seznanijo z uporabo 
različnih zimskih 
pripomočkov in opreme. 

Tina Stopar / 



- Razvijajo koordinacijo in 
ravnotežje. 

- Navajajo se na strpnost in 
utrjujejo pozitivne 
medosebne odnose. 

- Upoštevajo navodila. 

4. April, 2023 Kros/orientacija v gozdu 

- Premagujejo naravne ovire. 
- Se orientirajo v naravi. 
- Razvijajo vztrajnost in moč. 
- Uživajo v teku v naravi. 
- Razvijajo sodelovanje v 

skupinah. 

Mirjam Kosten / 

5. Maj, junij 2023 Veslanje po reki Rinži 

- Seznanijo se s pravilno 
tehniko veslanja in opremo. 

- Razvijajo ravnotežje in 
koordinacijo telesa. 

- Upoštevajo pravila varnosti 
v kanuju. 

- Razvijajo sodelovanje v 
skupini. 

- Med veslanjem spoznavajo 
značilnosti pokrajine. 

Vesna Pavuna cca 5 eur 

 


