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

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

1. 1. 9. 2022 Z igro v novo šolsko leto 

- spoznavanje  učiteljic, sošolcev, 
sošolk, 
- sodelovanje v skupini, 
- krepitev medsebojnih odnosov … 

 

Evelin Malnar  

2. 4. 2. 2023 Slovenski kulturni praznik 

 
- navajajo se na kulturno 
obnašanje na prireditvah, 
- spoznajo dela in življenje 
pesnika dr. Franceta Prešerna … 
-  igrajo se z besedami in 
ustvarijo pesem, pravljico ... 
 

 

Marija Margita Marinč  



3. April, 2023 Knjiga - moja prijateljica 

- obisk mestne knjižnice, 
- seznanjanje z Andersenovimi 

pravljicami, 
- branje pravljic in poustvarjanje … 

Evelin Malnar  

4. 23. 5. 2023 To smo mi 

- navajajo se na kulturno obnašanje 
na kulturnih prireditvah in športnih 

dogodkih, 
- ogledajo si predstavitev zborov, 

gledaliških skupin in športnih 
disciplin, 

- ob  različnih igrah se sprostijo in 
razvedrijo ... 

Nina Zver  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

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

1. Januar, 2023 Gozd (v sklopu ŠVN) 

- spoznavajo gozd in njegov pomen, 
- gozd se naučijo dojemati z vsemi  

čutili, 
- skozi igro v gozdu krepijo in 

razvijajo svoje gibalne sposobnosti 
... 

Evelin Malnar  

2. Maj, 
2023 Gibanje in snovi 

- navajajo se na eksperimentiranje, 
napovedovanje, operacijsko 
določanje lastnosti snovi in 

preverjanje napovedi, 
- opazujejo in opisujejo delovanje 
različnih tehničnih naprav in vozil, 
- ločijo stanje ravnovesja od stanja 

mirovanja ... 
 
 
 
  

Marija Margita Marinč  

3. Junij, 
2023 Travnik 

- doživljajo in opazujejo travnik, 
- spoznavajo pomen travnika za ljudi 

in živali, 
- spoznavajo in razvrščajo različne 

travniške rastline … 

Marija Margita Marinč  

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

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

1. Oktober, 
2022 Promet 

- spoznajo varne šolske poti, 
- spoznavajo prometne znake, ki jih 

srečujejo na poti v šolo, 
- spoznajo pravila varnega 

obnašanja v prometu, 
- izdelajo prometne znake … 

Nina Zver  

2. 4. 10. 
2022 

RTM – 150 let srednjega šolstva na 
Kočevskem 

spoznavajo temo tematskega leta, 
- obeležijo občinski praznik, 

- poustvarjajo na temo tematskega 
leta … 

Marija Margita Marinč  

3. Maj/junij, 
2023 Kočevska 

- spoznavanje in raziskovanje 
domačega kraja, 

- spoznajo naravne in kulturne 
znamenitosti, 

- spoznajo zgodovino domačega 
kraja, 

-spoznajo pomen varovanja okolja 
(ločeno zbiranje odpadkov, 

recikliranje, čistilna naprava) ... 

Nina Zver  

 



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) 

- navajajo se na zdrav način 
življenja, 

- razvijajo vzdržljivost, 
koordinacijo, 

- spoznajo pomen varnosti in 
vadijo evakuacijo iz šole ... 

 

Nina Zver  

2. Januar, 2023 Zimske igre, lokostrelstvo, plezanje, 
adrenalinski park (v sklopu ŠVN) 

- spoznavanje različnih športov in 
športnih rekvizitov, 

- urjenje pozornosti, koordinacije, 
- navajanje na športno obnašanje 

… 

Evelin Malnar  

3. Januar, 2023 Pohod (v sklopu ŠVN) 

- navajanje na pohodništvo, 
- razvijanje vzdržljivosti, 

-spoznavanje ustrezne pohodniške 
opreme … 

Evelin Malnar  

4. April,  2023 Atletika 

- spoznavanje osnovnih elementov 
atletike, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti, 
- navajanje na upoštevanje pravil 

... 
 

Evelin Malnar, Marija 
Margita Marinč, Nina 

Zver 
 

 



5. 
 

Maj/ junij, 
2023 

 
Višinski pohod 

- razvijanje vzdržljivosti, 
vztrajnosti, 

- krepitev pozitivnih medsebojnih 
odnosov,  

- razvijanje zdravih življenjskih 
navad, 

- navajanje na pohodništvo … 
 

Evelin Malnar, Marija 
Margita Marinč, Nina 

Zver 
 

 

 


