
 
 
 
 

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

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 1. 9. 2021   Prvi šolski dan 

-poznavanje učiteljic, sošolcev in 
sošolk 
-spoznajo pravila v tretjem razredu 
-poslušajo pravljico Princesa 
neprijaznih besed 
-uredijo šolske potrebščine 
Zapišejo malo in veliko tiskano 
abecedo 
-prejmejo papirje za urejanje 
dokumentacije 
-krepitev medsebojnih odnosov,... 

Andreja Pogorelec 
Šenk 

 

2. 4. 2. 2022  RTM prireditev, Prešernov dan 
- spoznajo pomen tematskega leta, 

-navajajo se na kulturno obnašanje 
na prireditvah, 

 Jožica Sevšek  



- spoznajo dela in življenje pesnika 
dr. Franceta Prešerna … 

3. 5. 4. 2022 Obisk knjižnice 

-spoznajo prostore v knjižnici in delo 
knjižničark 
-izvedo, kako se v knjižnici 
obnašamo 
-prisluhnejo književnemu delu 
-razvijajo pozitiven odnos do knjig 
-napišejo in ilustrirajo svojo prvo 
zgodbico 

Andreja Pogorelec 
Šenk 

 

4. 24. 6. 2022 Zadnji šolski dan in dan državnosti 

-podelitev spričeval 
-sodelovanje na proslavi 
-se primerno obnašajo na prireditvi 
-si zapomnijo navodila za varno 
preživljanje počitnic 
-se poslovijo od učiteljic in sošolcev 

Nataša Bjelajac  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
13. (14., 
15.) 9. 2021 

Hufnaglov dan 

-obiščejo gozd 
-opazujejo drevesa, podrast in jih 
medsebojno primerjajo in opisujejo 
-poiščejo različne živali in si jih 
ogledajo 
-spoznajo delo Leopolda Hufnagla 
na Kočevskem 
-vedo, kako je treba skrbeti za 
gozdove 

Andreja Pogorelec 
Šenk 

 

2. 7. 4. 2022 Skrb za zdravje 

-spoznajo pomen skrbi za zdravje 
-spoznajo navade zdravega 
prehranjevanja 
-izvedo, kako ohranjati zdravje 
-spoznajo pomen gibanja za zdravje 
-vedo, kako ukrepati, ko zbolimo 

 Nataša Bjelajac  

3. 9 .6. 2022 Orlova pot 

-spoznajo našo Kočevsko 
-opazujejo naravo na poučnem 
sprehodu okoli Reškega jezera 
-izvedo pomen gozdnega rezervata 
-spoznajo življenje orla belorepca 
-spoznajo podrobnosti o rjavem 
medvedu 

Nataša Bjelajac 8€ 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
4. 10. 2021 
 

RTM - Kočevje mesto 550 
 

-spoznavajo temo tematskega leta 
- obeležijo občinski praznik 
- poustvarjajo na temo tematskega 
leta … 
 

Jožica Sevšek 

 
 

2. 
14. 12 .2021 
 

Novoletni okraski in voščilnice 
 

-izdelajo praznično namizno 
dekoracijo in različne okraske 
-izdelajo praznične voščilnice 
-naslikajo novoletno smrečico 

Nataša Bjelajac 
 

 

3. 
2. 3. 2022 
 

Življenje nekoč 
 

-obiščejo muzej 
-spoznavajo življenje ljudi nekoč 
-opazujejo razstavljene predmete 
-vedo, kako se obnašamo v muzeju 
-znajo ceniti kulturno in naravno 
dediščino 
 

Jožica Sevšek 

 
 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 24. 9. 2021 Ravninski pohod 

- spoznavajo naravne značilnosti 
območja, po katerem poteka pohod 

-zadovoljijo potrebo po gibanju 
-razvijajo vztrajnost in vzdržljivost 
-upoštevajo pravila hoje v skupini 
-skrbijo za varnost 

Andreja Pogorelec 
Šenk 

 
 

2. 30. 11. 2021 ŠVN – Čateške toplice – plavanje 

-prilagajajo se na vodo 
-izvajajo različne igre v vodi 
-urijo vzdržljivost 
-preplavajo 25 m ali več 
-navajajo se na samostojnost 
-razvijajo pozitivne medosebne 
odnose 

Aljoša Adamič, Nataša 
Bjelajac 

Cca 130€ 

3. 1. 12. 2021 ŠVN – Čateške toplice – plavanje 

-prilagajajo se na vodo 
-izvajajo različne igre v vodi 
-urijo vzdržljivost 
-preplavajo 25 m ali več 
-navajajo se na samostojnost 
-razvijajo pozitivne medosebne 
odnose 

Aljoša Adamič, Nataša 
Bjelajac 

 

Cca 130€ 
 

4. 2. 12. 2021 ŠVN – Čateške toplice – plavanje 

-prilagajajo se na vodo 
-izvajajo različne igre v vodi 
-urijo vzdržljivost 
-preplavajo 25 m ali več 

Aljoša Adamič, Nataša 
Bjelajac 

 

Cca 130€ 
 



-navajajo se na samostojnost 
-razvijajo pozitivne medosebne 
odnose 

5. 3. 12. 2021 ŠVN – Čateške toplice – plavanje 

-prilagajajo se na vodo 
-izvajajo različne igre v vodi 
-urijo vzdržljivost 
-preplavajo 25 m ali več 
-navajajo se na samostojnost 
-razvijajo pozitivne medosebne 
odnose 

Aljoša Adamič, Nataša 
Bjelajac 

 

Cca 130€ 
 

 


