
 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2017/18 
 

PETI 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 

 

 K. Janež  

2. 23. 5. 2018 Dan odprtih vrat - sodelujejo v različnih 
dejavnostih in krepijo 
medsebojne odnose 

- razvijajo različne 
spretnosti 

 J. N. Žagar  

3. 28.5.2018 
 

Bratovščina Sinjega galeba - razvijanje filmske kulture 
- ritmično in melodično 

usvojijo novo pesem 

 A. Vilicer  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št. 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 
odgovorni 

CENA   

1. april 2018   Kraški pojavi - spoznajo značilne kraške 
pojave (Cerkniško jezero, 
Križne jame) 

- spoznajo kulturno 
dediščino - življenje na 
gradu (grad Snežnik) 

   A. Vilicer  16 eur 

2. 29. 5. 2018  Zdrav duh v zdravem telesu - spoznajo pomen 
zdravega prehranjevanja 

- seznanijo se s pripravo 
zelenjavnih namazov 

- spoznajo opravila na vrtu 
v jesenskem času 

  J.N. Žagar  

3. 30. 5. 2018 
 

 Igrača iz tekstila - razvijajo ustvarjalnost, 
fino motoriko 

- urijo se v šivanju 

  J.N. Žagar  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št. 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 
odgovorni 

CENA   

   1.       5.12.2017      Izdelam sam   - razvijajo ustvarjalnost in 
fino motoriko 

 K. Janež  

2.    maj 2018      Kolesarski poligon - urijo se v obvladovanju 
kolesa in spretnostni 
vožnji, 

- zavedajo se  pomena 
ustrezne opreme kolesa in 
kolesarja 

 A. Vilicer, 
 K. Kovačič 

 

3.    maj 2018      Kolesarski izpit 
 

- urijo se v pravilni vožnji s 
kolesom, 

- opravijo izpitno vožnjo 

 A. Vilicer, 
 K. Kovačič 
 

 

4.    1.6.2018    Mobile iz naravnih materialov 
 

- spoznavajo značilnosti 
različnih naravnih 
materialov, 

- razvijajo ustvarjalnost in 
fino motoriko 

 J.N. Žagar  

 
 
 

 
 
 
 
 



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. tor.,,14.11. 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. čet.,.,31.5. pohod. ŠVN preživljanje prostega časa v 

naravi 

Gita Klun  

      

 

 


