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

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

1. 4. 10. 2022 RTM – 150 let srednjega šolstva na 
Kočevskem 

- razvijanje lokalne pripadnosti 
- spodbujanje pozitivnega 

odnosa do lokalnega okolja 
- promocija kulture in kulturne 

dediščine na Kočevske 

Katja Koleta  

2. 3. 2. 2023 Ob slo. kulturnem prazniku  

- ozaveščanje o pomenu 
kulturnih ustvarjalcev 

- spodbujanje kulturnega 
udejstvovanja 

- seznanjanje učencev s 
primernim vedenjem na 
kulturnih prireditvah 

 

Mateja Malnar 
4 EUR 

(vstopnica 
za KCK) 

3. 
24. 11.  
2022 (7. a, 
7. b), 

RTM Kočevska: ogrlica kulture  
Spoznavanje različnih kultur na 
Kočevskem in njihovo prepletanje skozi 
stoletja. Spoznavanje kulturne 

Mateja Malnar  / 



25. 11. 
2022 (7. c) 

dediščine na Kočevskem. Spodbujanje 
sodelovanja in sprejemanja različnosti 
med seboj.  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 30. 3. 2023  ŠVN: Drevesne vrste, tla, mahovi  

Spoznavanje različnih vrst 
dreves v okolici. 
Spoznavanje vrste tal in 
mahov ter njihovo 
soodvisnost.  

Mateja Malnar  

84,50 
evra/učenca +  

posteljnina: 
5,50 

evra/učenca 

2. 
24. 5. 2023 
25. 5. 2023 
26. 5. 2023 

Obisk lokalnega čebelarja 

- poglobiti zavest o pomenu čebel za 
življenje na Zemlji  
- natančneje spoznati zgradbo in 
lastnosti čebel ter njihov način 
življenja  
- spoznati delo čebelarja  
- seznaniti se s postopkom pridelave 
medu 

Neža Sedej 
cca. 6 eur na 

učenca 

3.  7. 6. 2023 Kočevsko - Obisk kočevarskih vasi 

- natančneje spoznati Kočevsko in 
Kočevski Rog  
- sodelovati na delavnicah predelave 
sadja (Koprivnik)  
- seznaniti se s kmečkimi opravili in 
imeti stik z domačimi živalmi 
(kmetija Rajhenav) 

Neža Sedej 

cca. 12 eur 
oziroma 

odvisno od 
udeležbe 
učencev 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

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

1. 
14. 3. 
2023 

Podjetništvo 

-  spoznavanje značilnosti 
podjetnega razmišljanja in 
delovanja 
- pridobivanje izkušenj s področja 
podjetništva 
- ustvarjanje podjetniških idej 

Katja Koleta 5 eur 

2. 27. 3. 23 ŠVN - Življenje ob reki  

Spoznavanje rastlinskega in 
živalskega sveta ob in v reki  
v gorskem in nižinskem 
svetu. Spoznavanje različnih 
poklicev, prometa in načina 
življenja ljudi ob reki.  

Mateja Malnar 

84,50 
evra/učenca 

+  
posteljnina: 

5,50 
evra/učenca 

3. 28. 3. 23 ŠVN - Obdelava lesa in kamna  

Spoznavanje in uporaba 
različnih materialov, tehnik 
in pripomočkov za 
obdelovanje (les, kamen). 
Spoznavanje in souporaba 
umetnih materialov in/ali z 
naravnimi. Navajanje na 
samostojno delo učenca. 
Izdelovanje in obdelovanje 
končnega izdelka ali 
polizdelka.   

Mateja Malnar 

84,50 
evra/učenca 

+  
posteljnina: 

5,50 
evra/učenca 



4. 29. 3. 23 ŠVN - Peter Klepec, vurmoharji, hauzirji, 
kovači 

Spoznavanje etnologije, 
zgodovine in lokalnega 
okolja.  
Seznanitev z zgo. in 
literarnimi osebnostmi (npr. 
Peter Klepec). 
Spoznavanje starih obrti, 
pripomočkov in 
namembnosti.  

Mateja Malnar 

84,50 
evra/učenca 

+  
posteljnina: 

5,50 
evra/učenca 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

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

1. 23.9.2023 Tek po ulicah Kočevja 

- razvoj aerobnih sposobnosti, 
- skrb za varnost (navajanje na 
upoštevanje pravil pri teku v večji 
skupini 
- razvoj vzdržljivosti, 
- usvajanje temeljnih spretnosti 
- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 
 

Aljoša Adamič 
Franc Valda / 

2. 15.2.2023 Drsanje, pohod 

- Učenci se seznanijo z osnovami 
drsanja, oz. pohodništva, 
- razvoj aerobnih sposobnosti, 
- spoznavanje opreme, 
- skrb za varnost (navajanje na 
upoštevanje pravil na drsališču oz. 
pohodu), 
- razvoj vzdržljivosti, 
- usvajanje temeljnih spretnosti 
drsanja, 
- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 
 

Sašo Mrnjec 2€ 

3. 31.3.2023 Pohod - ŠVN 

- različni sprehodi, pohodi  
 - spoznavanje naravnega okolja 
 - razvoj vzdržljivosti 
 - primerno obnašanje pri pohodu 

Mateja Malnar ŠVN 



 

4. 14.4.2023 Naša šola miga 

- Učenci se seznanijo z različnimi 
športnimi panogami, 
- sodelovanje in vključitev staršev na 
delavnicah, 
- medgeneracijsko druženje, 
- razbremenitev in sprostitev, 
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih 
vzorcev (zdrava tekmovalnost, 
spoštovanje športnega obnašanja) 
- spoštovanje pravil iger in fair playa 
 

 Marina Dekleva / 

5. 23.5.2023 To smo mi 

- predstaviti kulturne in 
športne dejavnosti učencev 

- spodbujati kulturno in 
športno udejstvovanje 
učencev 

- spodbujati medvrstniško 
sodelovanje, strpnost in 
odgovornost 

 

Marina Dekleva / 

 


