
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2021/2022 
 
DRUGI RAZRED 
 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 1. 9. 2021 Z igro v novo šolsko leto 

- spoznavanje  učiteljic, 
sošolcev, sošolk, 

- sodelovanje v skupini, 
- krepitev medsebojnih 

odnosov … 

Evelin Malnar  

2. 4. 2. 2022   
Zaključna prireditev RTM in slovenski 

kulturni praznik  

- spoznajo pomen tematskega leta, 
- navajajo se na kulturno obnašanje 

na prireditvah, 
- spoznajo dela in življenje pesnika 

dr. Franceta Prešerna … 

Evelin Malnar  

3. April 2022 Knjiga -  moja prijateljica 
- obisk mestne knjižnice, 

- seznanjanje z Andersenovimi 
pravljicami, 

Evelin Malnar  



- branje pravljic in poustvarjanje … 

4. Junij 2022 Svet okoli nas 

- spoznavanje pokrajin doma in po 
svetu, 

- spoznavanje različnih kultur in 
načinov življenja po svetu, 

- poustvarjanje … 

Nina Zver  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
April 2022 

 
Gozd (v sklopu ŠVN) 

 

- spoznavajo gozd in njegov pomen, 
- gozd se naučijo dojemati z vsemi  

čutili, 
- skozi igro v gozdu krepijo in 

razvijajo svoje gibalne sposobnosti 
… 

Evelin Malnar  

2. 
Maj/junij 

2022 

 
Obisk ZOO 

- doživljajo in opazujejo živali, 
- primerjajo živa bitja ter okolja, v 

katerih živijo, 
- spoznajo, da imajo živali in človek 

lastnosti, ki jim pomagajo preživeti v 
njihovih okoljih … 

Marija Margita Marinč 

cca 15 € 

vstopnica 
+ prevoz 

 

3. 
Junij 
2022 

 
Travnik 

- doživljajo in opazujejo travnik, 
- spoznavajo pomen travnika za ljudi 

in živali, 
- spoznavajo in razvrščajo različne 

travniške rastline … 

Marija Margita Marinč 

 
 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
Oktober 

2021 
Promet 

- spoznajo varne šolske poti, 
- spoznavajo prometne znake, ki jih 

srečujejo na poti v šolo, 
- spoznajo pravila varnega 

obnašanja v prometu, 
- izdelajo prometne znake … 

Nina Zver  

2. 4. 10. 2021 Kočevje mesto 550 

- spoznavajo temo tematskega leta 

- obeležijo občinski praznik 

- poustvarjajo na temo tematskega 
leta … 

Nina Zver  

3. Maj/junij 2022 Kočevska 

- spoznavanje in raziskovanje 
domačega kraja, 

- spoznajo naravne in kulturne 
znamenitosti, 

- spoznajo zgodovino domačega 
kraja, 

- spoznajo se s projektom RTM 
Kočevska … 

Marija Margita Marinč  

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
September 

2021 
Ravninski pohod 

- razvijanje vzdržljivosti, vztrajnosti, 
- krepitev pozitivnih medsebojnih 

odnosov,  
- razvijanje zdravih življenjskih 

navad, 
- navajanje na pohodništvo … 

Marija Margita Marinč, 
Evelin Malnar, Nina 

Zver 
 

2. 
April 2022 

 
Lokostrelstvo, plezanje, adrenalinski 

park (v sklopu ŠVN) 

- spoznavanje različnih športov in 
športnih rekvizitov, 

- urjenje pozornosti, koordinacije, 
- navajanje na športno obnašanje … 

Evelin Malnar    

3. 
April 2022 

 
Pohod (v sklopu ŠVN) 

- navajanje na pohodništvo, 
- razvijanje vzdržljivosti, 

-spoznavanje ustrezne pohodniške 
opreme … 

Evelin Malnar    

4. 
Maj/junij 

2022 
Višinski pohod 

- razvijanje vzdržljivosti, vztrajnosti, 
- krepitev pozitivnih medsebojnih 

odnosov,  
- razvijanje zdravih življenjskih 

navad, 
- navajanje na pohodništvo … 

Marija Margita Marinč, 
Evelin Malnar, Nina 

Zver 
 

5. 
April 2022 

 
Atletika 

- spoznavanje osnovnih elementov 
atletike, 

- razvijanje gibalnih sposobnosti … 
Franc Valda  

 


