
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2020/2021 
 
PETI RAZRED 
 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 5.2.2021 Prešernov dan 

• Zavedajo se pomena 
kulturnega praznika.  

• Seznanijo se s Prešernovimi 
deli.  

• Umetniško poustvarjajo.  

• Upoštevajo pravila lepega 
vedenja ob prireditvi. 

 

Maruša Mlekuž  

2. 
januar/ 
februar 

2021 
Obiščimo gledališče 

• Razvijajo gledališko kulturo. 

• Izražajo vtise o predstavi.  

• Upoštevajo pravila lepega 

vedenja ob ogledu  

predstav. 

 

Jasna Naglič Žagar 10 € 



3. 
junij 2021 

ŠVN 
Bratovščina  Sinjega galeba 

• Razvijajo filmsko kulturo.  

• Spoznavajo in primerjajo 
življenje v Obsredozemskem 
svetu nekoč in danes.  

• Razvijajo socialne, 
emocionalne in estetske 
osebnostne kvalitete. 

 

Alenka Vilicer  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
Oktober/ 
november 

2020 

Zdrav duh v zdravem telesu 

• Spoznajo pomen zdravega 
prehranjevanja. 

• Urijo se v kulturnem 
prehranjevanju. 

• Spoznajo dejavnike in njihov 
vpliv na zdravje (prehrana, 
gibanje, higiena, okolje). 

 

Maruša Mlekuž  

2. april 2021 Spoznajmo Kočevsko -Željnske jame 

• Ponovijo in utrdijo 
spoznanja o kraškem svetu 
in kraških pojavih.  

• Razvijajo pozitiven odnos do 
naravne in kulturne 
dediščine.  

• Teoretično znanje povežejo 
z delom na terenu.  

• Urijo se v samostojnosti in 

odgovornem obnašanju. 

Alenka  Vilicer 
 

 

3. 
junij 2021 

ŠVN 
Spoznajmo Piran  

• Spoznajo naravno in 

kulturno dediščino Pirana.  

• Razvijajo pozitiven odnos do 

naravne in kulturne 

dediščine.  

• Samostojno rešujejo naloge.  

Jasna Naglič Žagar  



• Teoretično znanje povežejo 

z delom na terenu.  

• Urijo se v samostojnosti in 

odgovornem obnašanju. 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 5.10.2020 RTM Ramorjevo leto 

• Spoznajo nekaj zanimivosti 

iz življena Hansa Ramorja. 

• Razvijajo krajevno 

pripadnost.  

• Razvijajo spretnost in znajo 

slediti navodilom.  

Maruša Mlekuž  

2. maj 2021 Kolesarski poligon 

• Urijo se v obvladovanju 
kolesa in varni vožnji na 
poligonu.   

• Ponovijo in v praksi 
preverijo poznavanje 
prometnih znakov in pravil.   

• Usvojijo osnovne in 
določene gibe med 
kolesarjenjem.   

• Zavedajo se, da je za varno 
vožnjo potrebno pravilno 
opremljeno kolo in ustrezna 
oprema kolesarja.   

• Na cestišču vadijo 
nakazovanje smeri, 
razvrščanje pri zavijanju v 
levo in pravilno zavijanje. 

Alenka Vilicer 
Klemen Kovačič 

 

3. 
junij 2021 

ŠVN 
Ustvarjanje iz naravnih materialov 

 
• Razvijajo pozitiven odnos do 

narave.  
Jasna Naglič Žagar  



• Spoznavajo značilnosti 
različnih naravnih 
materialov.   

• Razvijajo ustvarjalnost in 
fino motoriko.  

• Poznajo pomen sodelovanja 
in pomoč drug drugemu.  

• Razvijajo kritično 
vrednotenje izdelkov. 
 

4. 
junij 2021 

ŠVN 
Land art 

• Samostojno znajo poiskati 

ustrezen naravni material.  

• Razvijajo natančnost, 

motorično spretnost in 

kreativnost.  

• Kritično vrednotijo izdelke.  

• Razvijajo občutek 

pripadnosti.  

• Razvijajo spretnost 

komunikacije. 

Alenka Vilicer  

 
  



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
14.1.2021 

 
Zimski, pohod, drsanje, hokej 

 

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

Sašo Mrnjec 
2€ 
/ 

2. 16.3.2021 
Plavanje, Terme Čatež 

 

-prilagajanje na vodo  

-razvoj aerobnih sposobnosti  

-doseganje standardov znanja  

-seznanitev s pravilnim obnašanjem  

-medsebojno sodelovanje v skupini 

Aljoša Adamič 20€ 

3. 
21.4.2021 

 Naša šola miga 

-Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami  

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah  

-medgeneracijsko druženje  

-razvija koordinacijo in spretnost  

Marina Dekleva / 



-upoštevajo navodila 

 

4. 31.5.2021 pohod 

- razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice  

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

Marina Dekleva  

5. 17.6.2021 Pohod, šola v naravi 

- razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice  

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

 

Sašo Mrnjec / 

 


