
 
 
 
 

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

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 5. 10. 2020 RTM Kočevska 

Spoznavanje življenja, dela in pomena 

Hansa Ramorja. Pomen letalstva za 

domači kraj. Spoznavanje šolanja in 

poklica pilota. Krepitev lokalne 

zavesti. 

Mateja Malnar 
Tatjana Gornik 

 

2. 5. 2. 2021 Slovenija, vse najboljše 
Spodbujanje narodne zavesti, ljubezni 

do jezika in domovine 
Jadranka Zekić  

3. 3. 11. 2020 
Spoznavajmo našo Kočevsko 
(Državnotvorno Kočevsko) 

Spoznavanje lokalne zgodovine in 
pridobivanje lokalne zavesti.  

Mateja Malnar  
11 

evrov/učenca 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
28.9.2020 

pon 
Astronomija za male in velike 

-Spoznajo nočno nebo in se s 
pomočjo zvezdne karte orientirajo 
na nočnem nebu, 
-Razložijo pojme zvezda, planet, 
satelit, komet, meteor, galaksija. 
-Spoznajo orientacijo na nebu in 
uporabo zvezdnih kart. 
-Opišejo zgodovinski razvoj 
astronomije in delo nekaterih znanih 
astronomov. 

Franc Žganjar ŠVN 

2. 
29. 9. 2020 

tor 

Dopoldanska astronomija – Opazovanje 

Sonca 

-Znajo zbirati podatke, jih obdelati, 
interpretirati, zna oblikovati 
zaključke ter sporočati svoje 
ugotovitve. 
-Znajo opazovati s preprostimi 
opazovalnimi pripomočki. 
-Znajo si postavljati vprašanja in 
odgovarjati nanje. 
-S praktičnim delom odkrivajo in 
razvijajo svoje sposobnosti. 

Franc Žganjar ŠVN 

3. 
6. 5. 2020 

      čet 
 Dan Zemlje (obisk Komunale)  

-Obisk Komunale in ogled 
videoposnetka o ločevanju 
odpadkov v občini Kočevje ter o 
izgraditvi zbirnega centra Mozelj 

 Andrejka Topić 
po 

dogovoru 



-Predelava bombažne majice v 
trajnostno eko vrečko za sadje in 
zelenjavo (za večkratno uporabo) 
-Dobljeno znanje primerno uporabiti 
v vsakdanjem življenju 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
30. 9. 2020 

SRE 
OHRANIMO POHORJE ČISTO 

-spoznava odnos industrija – okolje 
– človek in pozna primere ukrepov 
za varovanje okolja pred škodljivimi 
vplivi industrije v domačem okolju 
in v Sloveniji, 
 -pozna vrste prometa in opredeli 
njihove prednosti in 
pomanjkljivosti glede na 
zmogljivosti, hitrost in 
onesnaževanje okolja, 
 -spozna razliko med ekologijo, 
varstvom narave in  okolja, 

Franc Žganjar ŠVN 

2. 1.10.2020ČET ORIENTACIJA S KARTO IN BREZ NJE 

-opiše magnet, 
-predstavi Zemljo kot magnet, 
-s poskusi ugotovi, da magnetna 
sila deluje na daljavo in da 
magnetna sila deluje med trajnimi 
magneti. 
-Učenci razvijajo sposobnost 
orientacije in uporabe zemljevidov. 

Franc Žganjar ŠVN 

3. 
nov. 2020 
 

Festival poklicev in karierna 

orientacija 

 

-Učenci se praktično udeležijo 
dejavnosti pri različnih podjetnikih. 
-Učenci prejmejo izdelke po 
končani dejavnosti. 
-Učenci spoznajo svoje učne in 
delovne navade. 

Meta Rupar / 



-Učenci raziskujejo osebnostne 
lastnosti.  

4. 14. 6. 2021 Priprave na valeto 

- Organizacija celotnega poteka 

valete, sproščen nastop na odru, 

Spodbujanje kreativnosti, 

umetniška in glasbena vzgoja, 

druženje 

 

Franc Žganjar,  
Nadja Oberstar 

 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
2.10.2020 

 
Pohod 

-Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami  

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah  

-medgeneracijsko druženje  

-razvija koordinacijo in spretnost  

-upoštevajo navodila 

 
 

Franc Žganjar ŠVN 

2. 15.1.2021 
Zimski, pohod, drsanje, hokej, 

smučanje 

-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€ 

30€ 

3. 19.3.2021 
Plavanje, Terme Čatež 

 
-prilagajanje na vodo  

-razvoj aerobnih sposobnosti  
Aljoša Adamič 20€ 



-doseganje standardov znanja  

-seznanitev s pravilnim obnašanjem  

-medsebojno sodelovanje v skupini  

 
 

4. 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  

-upoštevajo navodila 

 
 

Marina Dekleva / 

5. 31.5.2021 pohod 

Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami  

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah  

-medgeneracijsko druženje  

-razvija koordinacijo in spretnost  

-upoštevajo navodila 

 
 

 / 

 


