
 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2017/18 
 

SEDMI RAZRED 
KULTURNI DNEVI 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 4. 10. 

2017 

Rtm Kočevska: Izziv patenta  Učenci se seznanijo s pomenom 

krošnjarskega patenta in izzivi za 

prihodnost domačega okolja.  

Tatjana Gornik, Mateja 

Malnar 

okvirno 3 

evra  

2. 13. 6. 

2018  

obisk Narodne galerije  Učenci se seznanijo z ustanovo, 

njenim pomenom, ob ogledu umetnin 

spoznavajo najpomembnejše 

predstavnike slovenske umetnosti 

Martina Porenta Pleše  4 evre + 

prevoz 

3. 23. 5. 

2018 

Dan odprtih vrat šole Učenci spoznajo nastanek šole, 

večkulturnost, večjezičnost, manjšine 

in migracije EU.  

Brigita Prebilič, Mateja 

Malnar  

2 evra 

 

 

 

 
 
 
 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum 

naslov  

in kratka vsebina 
cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 21.9. 2017 Kmetijska šola GRM in 

Biotehniška gimnazija 

Seznanitev s pridelavo kmetijskih 

pridelkov, ogled kmetijskega posestva 

in predelavo mleka. 

Delo v delavnicah: spoznavanje 
eksotičnih živali, izdelava hotela za 
žuželke, aranžiranje,... 

Andrejka Topić  5€ 
(prevoz) 

2 4. 6. 2018 Naravoslovne igre ·   zavedanje vrednosti in občutljivosti 

naravnega in antropogenega okolja, 

oblikovanje pozitivnega in odgovornega 

odnosa do narave ter spoštovanja do 

vseh oblik življenja, 

·         prepoznavanje in preprečevanje 

nevarnosti v skrbi za lastno zdravje in 

zdravje drugih. 

·    skozi igro doživljajo naravo. 

·      naravo izkustveno doživljajo. 

 ·     del svojega časa preživljajo v različnih 

naravnih okoljih. 

·         sistematično opazovanje, 

poimenovanje, opisovanje snovi, 

predmetov in organizmov, 

·         primerjanje snovi, predmetov in 

organizmov ter oblikovanje kriterijev za 

njihovo razvrščanje.  

Maja Gole Premrl v sklopu 
šole v 
naravi 



3. 5. 6. 2018 Vode na Pohorju Učenci: 

·         razlikujejo med čistimi snovmi in 

zmesmi, 

·         spoznajo raztopine kot primere 

zmesi in razlikujejo med topilom in 

topljencem, 

·         razlikujejo med vrstami oziroma viri 

voda v naravi, glede na to, kaj je v njih 

raztopljeno (deževnica, studenčnica, 

podtalnica, morska voda, mineralna 

voda), 

·         razumejo pojem trdota vode in 

pomen mehčanja vode, 

·         spoznajo in uporabijo osnovna 

merila za razvrščanje živali, 

·         spoznajo skupne značilnosti 

organizmov, na podlagi katerih jih 

uvrščamo v določeno skupino, in na 

preprostih primerih spoznajo, da 

sorodne vrste združujemo v rodove, 

sorodne rodove v družine, sorodne 

družine v redove, te v razrede, razrede 

pa v debla, 

·         razvrstijo živali v bližnjem 

ekosistemu v širše sistematske 

kategorije z uporabo določevalnih 

ključev. 

·         spoznajo glavne vzroke 

onesnaževanja (površinskih voda, 

podtalnice, zraka in prsti), 

Maja Gole Premrl v sklopu 
šole v 
naravi 



·         spozna pojav valovanja na vodni 

gladini. 

·         spoznajo in primerjajo valovanje na 

vrvi, dolgi vzmeti, na vodni gladini, 

 
 

  



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 5. 12. 

2017 

Izdelki za bazar  Učenci oblikujejo in pripravijo 

izdelke za Bazar 

Martina Porenta Pleše 

 

/ 

2. 6. 6. 2018 Ustvarjanje z naravnimi materiali Učenec: 
· naravo izkustveno doživljajo. 

·  zavedanje vrednosti in 

občutljivosti naravnega in 

antropogenega okolja, 

oblikovanje pozitivnega in 

odgovornega odnosa do narave 

ter spoštovanja do vseh oblik 

življenja, 
· prepoznavanje in 

preprečevanje nevarnosti v skrbi 

za lastno zdravje in zdravje 

drugih. 

 

Maja Gole Premrl v okviru 

šole v 

naravi 

3. 8. 6. 2018 Začutimo naravo s čutili ·  zavedanje vrednosti in 

občutljivosti naravnega in 

antropogenega okolja, 

oblikovanje pozitivnega in 

odgovornega odnosa do narave 

ter spoštovanja do vseh oblik 

življenja, 
·   prepoznavanje in 

preprečevanje nevarnosti v skrbi 

za lastno zdravje in zdravje 

drugih. 
·  skozi igro doživljajo naravo. 

·  naravo izkustveno doživljajo. 

Maja Gole Premrl v okviru 

šole v 

naravi 



·  del svojega časa preživljajo v 

različnih naravnih okoljih. 
·  z vsemi svojimi čutili 

spoznavajo in dojemajo naravo. 
·  sistematično opazovanje, 

poimenovanje, opisovanje snovi, 

predmetov in 

organizmov,primerjanje snovi, 

predmetov in organizmov ter 

oblikovanje kriterijev za njihovo 

razvrščanje. 
 

4. 16. 1. 

2018 

Podjetništvo - Razvijanje ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

- Spoznavanje s pojmom 

podjetništva. 

- Spoznavanje s pojmom 

produkt, izdelek, polizdelek 

- Usvajanje terminov prodaja, 

trg, tržišče 

- Oblikovanje načrtov in 

zamisli 

Mateja Junc Okvirno 

2€ 

 
 
  



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 

št 
datum naslov in kratka vsebina cilji 

koordinator, 

odgovorni 
CENA  

€ 

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

2. pet.,17.11. plavanje prilagajanje na vodo Aljoša Adamič 20 

3. sre.,10.1. zimski preživljanje prostega časa pozimi Franc Valda 2  

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

5. 7. 6. 2018   Preživetje v naravi Učenec: 
·         spozna varnostne  zahteve 

pri kurjenju na prostem, 

·         spozna različne naravne 

materiale za kurjenje in 

izgradnjo različnih vrst ognjev, 

·         spozna različne vrste 

improviziranih bivališč, 
·         spozna osnovne tipe zavetišč 

in njihov način gradnje, 
·         spozna higienske zahteve  v 

improviziranem bivališču, 
 ·     spozna naravne in umetne  

materiale za izdelavo vrvi, 

·         obnovi znanje o znanih vozlih 

in opiše njihovo  uporabnost, 

spozna postopek za vezanje 

novih vozlov. 

Maja Gole Premrl v okviru 

šole v 

naravi 

 


