
 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2019/2020 
 

SEDMI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1.  3. 10. 2019 RTM – Leto čebel in medu 

 

Spoznati pomen čebel za življenje na 

Zemlji. 

Spoznati zgradbo in lastnosti čebel 

ter njihov način življenja. 

Spoznati delo čebelarja. 

Seznaniti se s postopkom pridelave 

medu. 

Medpredmetno povezovanje  učne 

snovi o čebelah. 

Sodelovanje na različnih delavnicah 

in uporaba znanja v praksi. 

Usvajanje primernega vedenja in 

spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja. 

Andrejka Topić in 

Neža Sedej 

 

 



Povezovanje naravoslovnega znanja 

z vsakdanjikom. 

3.delni 18.10.2019 Ogled musicala Cvetje v jeseni 

Delni kd 2 uri 

 Junc Mateja 

Hribar Mojca 

7e 

3. 27. 11. 

2019 

 

Ogrlica kultur 

 

Učenci raziskujejo, od kod izvirajo 

njihovi predniki in uzaveščajo 

večkulturnost družbe v kateri bivajo. 

S tem razvijajo razumevanje 

večkulturnosti, spoštovanje in 

strpnost do drugih kultur. 

Brigita Prebilič 

 

/ 

3. 

delni 

7. 2. 2020 Žive naj vsi narodi 

 

Ozaveščanje ljubezni do domovine, 

jezika in naroda. Sodelovanje na 

Prešernovem nagradnem natečaju.  

Jadranka Zekić 2 EUR  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 26. 9. 2019 Naravoslovne delavnice na Srednji 

šoli Grm v Novem mestu  

Seznaniti se s pridelavo kmetijskih 

pridelkov in s predelavo mleka.  

Si natančno ogledati kmetijsko 

posestvo. 

Sodelovanje na naravoslovnih 

delavnicah in uporaba znanja v 

praksi. 

Pridobljeno naravoslovno znanje 

uporabiti v praksi. 

Usvajanje primernega vedenja in 

spodbujanje medgeneracijskega 

sodelovanja. 

Povezovanje naravoslovnega znanja 

z vsakdanjikom. 

Neža Sedej 

 

 

 

 

5 EUR  

 (prevoz) 

2. 9. 6. 2020 CŠOD Breženka: 

Pršni in bibavični pas 

Učenci se seznanijo z 

naravoslovnimi pojavi meje med 

kopnim in morjem ter življenjem v 

tem ekosistemu. Svoja spoznanja 

ustrezno medpredmetno povežejo  

(geografija). 

Maja Gole Premrl v sklopu 

ŠVN 

3. 11. 6. 2020 CŠOD Breženka: 

Sredozemsko rastje 

Učenci spoznavajo različne tipe 

sredozemskega rastja in ga 

primerjajo z rastjem v svojem 

domačem kraju. 

Maja Gole Premrl 

 

 

v sklopu 

ŠVN 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. november Podjetništvo Razvijanje ustvarjalnosti in 

kreativnosti, oblikovanje 

podjetniškega razmišljanja, iskanje 

idej, spoznavanje različnih 

pristopov, oblikovanje poslovnega 

načrta 

Mateja Junc 2 EUR 

2. 5. 12. 19 Izdelki za Bazar Učenci oblikujejo in pripravijo 

izdelke za Bazar, razvijajo ročne 

spretnosti, spoznavajo različne 

materiale in čut za estetiko. 

Martina Porenta Pleše / 

3. 10. 6. 2020 CŠOD Breženka: 

Oljka in oljkarstvo 

 

Učenci obiščejo nasade oljk in 

spoznavajo postopke pridobivanja 

olivnega olja. 

Maja Gole Premrl ŠVN 

4. 12. 6. 2020 CŠOD Breženka 

Slanuše in solinarstvo 

Učenci obiščejo soline in spoznajo 

slanuše - rastline, ki prenesejo velike 

količine soli. Seznanijo se tudi s 

postopki pridobivanja soli. 

Maja Gole Premrl ŠVN 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 20.9.2019 Tek po ulicah mesta Kočevje -Učenci pretečejo ustrezno razdaljo 

-Odpravljanje strahu pred 

tekmovanji 

--zadovoljitev otrokove potrebe po 

gibanju 

-Pridobivanje izkušenj in znanj 

-Razumsko dojemanje športa 

 

Sašo Mrnjec / 

2. 14.11.2019 Plavanje, Terme Čatež 

Pohod 

-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice 

- Osvajanje temeljnih spretnosti 
-Razumsko dojemanje športa 
-Prijetno doživljanje športa 
-Obnašanje pri pohodu 
 

Aljoša Adamič 20 

/ 

3. 14.1.2020 Drsanje, Kočevje 

Smučanje, Krvavec 

Pohod, ravninski 

Pohod, nočni, Mestni vrh 

-učenci se seznanijo z osnovami 

drsanja in smučanja 

-razvoj aerobnih sposobnosti 

-spoznavajo se z različnimi 

tehnikami drsanja in smučanja 

-spoznavanje opreme 

-skrbijo za varnost na smučišču in 

drsališču 
-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice 

- Osvajanje temeljnih spretnosti 

Franc Valda 2 

30 

/ 



-Razumsko dojemanje športa 
-Prijetno doživljanje športa 
-Obnašanje pri pohodu 

4. 22.4.2020 Naša šola miga -Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami 

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah 

-medgeneracijsko druženje 

-razvija koordinacijo in spretnost 

-upoštevajo navodila 

Sašo Mrnjec / 

5. 8. 6. 2020 

 

  CŠOD Breženka:  

  Kanuizem 

 

-Učenci se seznanijo z osnovami 

upravljanja kanuja in z ustreznim 

gibanjem v naravnem okolju. -- 

Krepijo svoj čut za naravo. 

-razvijajo medsebojno 

sodelovanje 

-skrbijo za varnost 

-razvijajo koordinacijo in 

ravnotežje 

Maja Gole Premrl 

 

v sklopu  

ŠVN 

 


