
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2018/19 
 

DRUGI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
 št 

datum naslov in kratka 
vsebina 

cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 3. 9. 2018 Z igro v novo šolsko leto - spoznavanje učiteljic, 
sošolcev, sošolk  
- sodelovanje v skupini 
in krepitev medosebnih 
odnosov 

Evelin Malnar  

2. 3. 10. 2018 Ogrlica kultur  - spoznavanje našega 
mesta (značilnosti, 
dediščina, ustanove …) 

Evelin Malnar  

3. 6. 2. 2019 Gledališka karavana - ogled gledaliških 
predstav 

- poustvarjanje (izdelava 
mini gledališč, lutk …) 

Evelin Malnar  

4. junij 2019 Svet okoli nas, 
spoznajmo Egipt 

- spoznavanje pokrajin 
doma in po svetu 

- spoznavanje kulture in 
načina življenja v Egiptu 

Evelin Malnar    

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
 št 

datum naslov in kratka 
vsebina 

cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. november 2018 Ekološka kmetija  
(ŠVN) 

- spoznavanje življenja 
na kmetiji, živali, 
pridelovanje hrane 

Katja Gole Pucelj  

2. po dogovoru s taborniki 
jesen ali pomlad 

Gozd - spoznavanje 
življenjskega prostora, 
živali in rastlin, ki živijo v 
gozdu 

Marija Margita Marinč, 
Nina Zver 

 

3. maj 2019 Obisk ZOO - spoznavanje različnih 
vrst živali  

Katja Gole Pucelj ??? 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
Zap. 
 št 

datum naslov in kratka 
vsebina 

cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. oktober 2018 Promet - obisk policijske postaje  
- spoznavanje 
prometnih poti in 
varnosti v prometu 

Marija Margita Marinč  

2. 8. 12. 2018 Bazar - izdelava izdelkov za 
božični bazar 

Marija Margita Marinč  

3. februar ali marec 2019 Življenje nekoč v 
sodelovanju z Muzejem 

Kočevje 

- spoznavanje življenja 
nekoč, kulturne 
dediščine na Kočevskem 

Marija Margita Marinč abonma 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
 št 

datum naslov in kratka 
vsebina 

cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 29. 9. Tek Veronike Deseniške - tek po ulicah Kočevja Nina zver  

2. november 2018 Pohod (ŠVN) - navajanje na 
pohodništvo 

- spoznavanje ustrezne 
pohodniške opreme 

Katja Gole Pucelj  

3. november 2018 Lokostrelstvo, plezanje 
(ŠVN) 

- spoznavanje z 
različnimi športi 
- urjenje pozornosti, 
koordinacije 

Katja Gole Pucelj  

4. 11. 5. 2019 Naša šola miga - športno udejstvovanje 
in medgeneracijsko 
sodelovanje 

Nina zver   

5. april ali maj 2019 Atletika - spoznavanje osnovnih 
elementov atletike 

- razvijanje gibalnih 
sposobnosti 
  

Nina zver   

 


