
 
 
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2022/2023 
 
DEVETI 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.  23. 5. 2023 To smo mi 
- predstaviti kulturne in 

športne dejavnosti učencev   



- spodbujati kulturno in 
športno udejstvovanje 
učencev 

- spodbujati medvrstniško 
sodelovanje, strpnost in 
odgovornost 

 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

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

1. 3.4.2023 ŠVN- Gorski potoček 
-spoznavanje okolja 
-ekološki problemi 
-skrb za okolje 

Nikolina Pleše / 

2. 4.4.2023 ŠVN- Astronomija 
-osnove astronomije 
- spoznavanje pripomočkov 
-praktične delavnice 

Nikolina Pleše / 

3. 5.4.2023 ŠVN- mesto Maribor 

- spoznavanje mesta in glavnih 
turističnih objektov  
-zgodovina mesta 
-običaji in navade v mestu 

Nikolina Pleše / 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

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

1. 8.9.2022 Festival poklicev 

- Učenci razmislijo o sebi, svojih 
osebnostnih lastnostih in 
sposobnostih.  
- Učenci razmislijo o sebi in svojih 
učnih ter delovnih navadah.  
- Učenci razmišljajo o tem, v čem so 
dobri, manj dobri in dokončajo 
podane jim trditve.  
- Učenci se praktično udeležijo 
dejavnosti pri različnih podjetnikih 
ali jo spremljajo.  
- Učenci prejmejo izdelke po končani 
dejavnost 

Meta Rupar brezplačno 

2. 
3.4. – 

7.4.2023 
ŠVN - Orientacija s karto in brez 

nje 

- orientirati se po karti in brez nje 
- skupinsko spoznavanje in 
raziskovanje okolice 
- spoznavanje naprav za orientacijo 
 

Nikolina Pleše  

3. 16. 5. 2023 
Spoznavajmo Kočevsko: Zgodovina 

Kočevskega roga   

- krepitev lokalne pripadnosti 
- spoznavanje naravnih in kulturnih 
znamenitosti Kočevske 
- razumevanje lokalne zgodovine 

Katja Koleta 
8 eur + 
stroški 

prevoza 

4. 14.6.2023 Priprave na valeto 
- organizirati prireditev 
- javno nastopanje 
-bonton na kulturnih prireditvah 

Nikolina Pleše 
Martina Porenta Pleše  

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

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

1. 23.9.2022 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. 
 
 
 
 

Adamič Aljoša 
Franc Valda / 

2. 11.1.2023 

9.A 
1. in 2. šol. ura Maja Rupnik 
Ustvarjam si kariero 
3., 4. in 5. šol. ura Franc Valda 3 ure 
ŠPORTNI DAN 
Igre z žogo 
  
9. B 

- - Učenci spoznajo poklice 
prihodnosti. 

- Učenci spoznajo krog ljudi, 
ki nudijo informacije pri 
poklicnih odločitvah.  

- Učenci odkrivajo svoje 
interese (vprašalnik).  

- Učenci spoznajo svoja 
interesna področja.  

Franc Valda / 



4. in 5. šol. ura Maja Rupnik 
Ustvarjam si kariero  
1., 2. in 3. šol. ura Franc Valda 3 ure 
ŠPORTNI DAN      
Igre z žogo 

 

- Učenci spoznajo različne 
poklice glede na interesno
področje. 

 
 

3. 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 eur 

4. 
4.4.2023  

  
 

Pohod - ŠVN 
 

- različni sprehodi, pohodi  
-  spoznavanje naravnega 

okolja 
-   razvoj vzdržljivosti 
-  primerno obnašanje pri 

pohodu 
 

Nikolina Pleše 
 / 

5. 14. 4. 2023 Naša šola miga - Učenci se seznanijo z različnimi 
športnimi panogami,  

      Marina Dekleva / 



- sodelovanje in vključitev staršev 
na delavnicah,   
- medgeneracijsko druženje, 
- razbremenitev in sprostitev,  
-oblikovanje pozitivnih vedenjskih 
vzorcev (zdrava tekmovalnost, 
-spoštovanje športnega obnašanja, 
zdrava tekmovalnost),  
- spoštovanje pravil iger in fair 
playa . 

 


