
 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2017/18 
 

ČETRTI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

 

1. 4.10.2017 RTM Izziv patenta    - spoznavajo tehnično in  
kulturno  dediščino 
Kočevske 

- razvijajo krajevno 
pripadnost 

 

 Staša Kobler  

 

2. 7. 2. 2018  Prešernov dan - se zavedajo pomena 
kulturnega praznika 

- seznanijo se s 
Prešernovim življenjem in  
deli  

- ogledajo si šolsko 
proslavo 

Urška Rupnik  

 

3. 23. 5. 2018 Dan odprtih vrat - sodelujejo v različnih 
dejavnostih in krepijo 
medsebojne odnose 

- razvijajo različne 
spretnosti 

Staša Kobler  



NARAVOSLOVNI DNEVI 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

17 17. 11. 

2017 
Tradicionalni slovenski zajtrk - spoznajo pomen zdrave in 

uravnotežene prehrane 

- spoznajo pomen 

čebelarstva in čebel  

 

Renata Miketič  

2. maj 2018 Elektrika in magnetizem - seznanijo se z 

različnimi energijskimi 

viri 

- izdelajo model el kroga 

- raziščejo možnosti 

uporabe magnetov 

Renata Miketič  

3. 18. 6. 

2018 
Doživljam in raziskujem gozd, 

travnik 

- prepoznajo napogostejše 

vrste živali v neposrednem 

okolju 

- doživljajo gozd, travnik 

Renata Miketič ŠVN  

 
 
 
  



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 

CENA   

1.   5. 12.  
  2017 

     Izdelki za bazar  - razvijajo ustvarjalnost in 
fino motoriko 

Urška Rupnik  

2. 24. 1. 

2018 

Voziček na notranji pogon - iz sestavnih delov 

gradijo voziček 

- varno in pravilno 

uporabljajo orodje 

- se navajajo na 

natančnost 

- ovrednotijo delovanje 

vozička 

-  

Staša Kobler  

3. 4. 6. 

2018 

Hišica iz kartona - zgradijo model hiše iz 

kartona  

-  varno in pravilno 

uporabljajo orodje 

- se navajajo na natančnost 

Urška Rupnik  

4. 19. 6. 

2018 

Preživetje v naravi - znajo zgraditi preprosto 

zavetje in zakuriti ogenj 

- poznajo nevarnosti v 

naravnem okolju in se 

znajo zavarovati pred 

njimi 

- znajo oskrbeti manjše 

poškodbe 

Renata Miketič ŠVN 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA €  

1. pet.,8.9. tek po ulicah Kočevja razvoj aerobnih sposobnosti Sašo Mrnjec  

2. pon.,13.11. plavanje prilagajanje na vodo Aljoša Adamič 20 

3. tor.,16.1. zimski preživljanje prostega časa 

pozimi  

Franc Valda 2 

4. sob.,7.4. “šola miga “ razvoj družabnosti Gita Klun  

5. sre.,20.6. pohod. ŠVN razvoj vzdržljivosti, 

spoznavanje okolice 

 

Renata Miketič ŠVN 

 


