
 
 

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

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
december 

2021 
 PRAZNIKI PRIHAJAJO 

-seznanijo se z božično-novoletnimi 
običaji, 
-naučijo se peti božično-novoletne 
pesmi, 
-ogledajo si film Božična pesem, 
-ustvarijo praktični izdelek 

Staša Kobler  

2. 4. 2. 2022  PREŠERNOV DAN 

-se zavedajo pomena kulturnega 
praznika, 
-seznanijo se s Prešernovimi deli, 
-upodobijo pesnikov portret, 
-ogledajo si prireditev 

Staša Kobler  

3.  april 2022  OGLED KINO PREDSTAVE 

-si doživeto ogledajo gledališko 
predstavo, 
-izražajo vtise o prestavi, 
-upoštevajo pravila lepega vedenja 
ob ogledu vseh predstav, 

Renata Lesič cca. 3 € 



-prepoznavajo značilnosti književnih 
besed, 
-zaznavajo in doživljajo dogajalni 
prostor in druge prvine gledališkega 
dogodka, 
-pogovarjajo se o tem, kaj in zakaj 
jih je v predstavi pritegnilo- 
odtegnilo 
 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
november 
2021 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

-spoznavajo kulturno dediščino 

Slovenije, 

-razvijajo krajevno pripadnost, 

-se seznanijo z življenjem in 

pomenom čebel, 

-se naučijo ples Čebelice, 

-likovno ustvarijo panjske končnice 

Renata Lesič  

2. 
december 

2021 

 ŠVN Čateške toplice- ŽIVLJENJE OB 

REKI 

-opazujejo naravo in stvari, ki jih je 
ustvaril človek na poučnem 
sprehodu, 
-opazujejo živa bitja ob vodi in v 
njej, 
-vedo, da je življenje v vodi 
drugačno kot na kopnem, 
-opazujejo in raziskujejo, za kaj 
človek izkorišča vodo 

Urška Rupnik  

3. maj 2022 SPOZNAJMO NAŠO KOČEVSKO 

-zavedajo se negativnega vpliva 
odpadkov na okolje, 
-spoznajo, kako lahko k čistemu 
okolju in zmanjševanju odpadkov 
pripomore vsak posameznik, 
-spoznajo delovanje Komunale 
Kočevje, 
Ogledajo si Zbirni center Mozelj ter 
Centralno čistilno napravo v Kočevju 

Urška Rupnik 5 € 



 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 4. 10. 2021  RTM- KOČEVJE MESTO 550 

-spoznavajo kulturno dediščino 
Kočevske, 
-razvijajo krajevno pripadnost, 
-spoznajo nastanek mesta Kočevje 
in mestne pravice, 
Ustvarijo praktični izdelek 

Urška Rupnik  

2. marec 2022  ROBOTKANJE (INKUBATOR) 

-učijo se programiranja in osnov 
robotike, 
-timsko sodelujejo in se navajajo na 
medsebojno poslušanje, 
-razvijajo ustvarjalnost, 
-rešujejo problemske situacije 
 

Renata Lesič  

3. marec 2021  VOZIČEK NA NOTRANJI POGON 

-se seznanijo z gradivi, 
-se navajajo na varno in pravilno 
uporabo orodij, 
-ločijo netoga telesa glede na 
pogon, 
-iz delov gradijo voziček, 
-ovrednotijo delovanje vozička 

Staša Kobler  

4.  junij 2021   HIŠICA IZ KARTONA 

-zgradijo model hiše iz kartona, 
-varno in pravilno uporabljajo 
orodja, 
-se navajajo na natančnost, pozorno 
poslušanje navodil, 

Renata Lesič  



-urijo ročne spretnosti, 
-presojajo ustreznost izdelka 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 10.12.2021 

ŠVN -POHOD (ravninski in višinski 
pohod) 

Zaradi covid razmer bodo učenci 
razdeljeni po razredih (mehurčki) in se 

odpravili na različne lokacije. 

- Spodbujati zdrav način 
življenja,  

- razumevanje koristnosti 
pohodništva in navajanje na 
kakovostno preživljanje 
prostega časa, 

- oblikovanje pristnega, 
čustvenega, spoštljivega in 
kulturnega odnosa do 
narave in okolja kot 
posebne vrednote, 

- razbremenitev in sprostitev, 
- razvoj vzdržljivosti, 
- razumsko in prijetno 

dojemanje športa,  
- primerno obnašanje pri 

pohodu, 
- spoznavanje bližnje okolice 

       Sašo Mrnjec / 

2. 9.12.2021 ŠVN POHOD PO OPISANI POTI  

- razvoj vzdržljivosti, - 

spoznavanje okolice,  

- usvajanje temeljnih 

spretnosti,  

- razumsko dojemanje športa, 

prijetno doživljanje športa,  

-  primerno obnašanje pri 

pohodu. 

       Aljoša Adamič / 



 

3. 16.12.2021 DRSANJE, POHOD 

- Učenci se seznanijo z 
osnovami drsanja, oz. 
pohodništva, 

- razvoj aerobnih sposobnosti,  
- spoznavanje opreme, 
- skrb za varnost (navajanje na 

upoštevanje pravil na 
drsališču oz. pohodu), 

- razvoj vzdržljivosti,   
- usvajanje temeljnih 

spretnosti   drsanja, 
- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 

       Sašo Mrnjec 
 

2€ 

4 9.5.2022 
 

 POHOD NA PUGLED 

- Spodbujati zdrav način 
življenja,  

- razumevanje koristnosti 
pohodništva in navajanje na 
kakovostno preživljanje 
prostega časa, 

- oblikovanje pristnega, 
čustvenega, spoštljivega in 
kulturnega odnosa do 
narave in okolja kot 
posebne vrednote, 

- razbremenitev in sprostitev, 
- razvoj vzdržljivosti, 
- razumsko in prijetno 

dojemanje športa,  
- primerno obnašanje pri 

pohodu, 

     Aljoša Adamič 
3€ 

 



- spoznavanje bližnje okolice 
 

5. 3.6.2022 NAŠA ŠOLA MIGA 

- Učenci se seznanijo z 
različnimi športnimi 
panogami, 

- sodelovanje in vključitev 
staršev na delavnicah, 

- medgeneracijsko druženje, 
- razbremenitev in sprostitev, 
- oblikovanje pozitivnih 

vedenjskih vzorcev (zdrava 
tekmovalnost, spoštovanje 
športnega obnašanja) 

- spoštovanje pravil iger in fair 
playa. 

 

     Marina Dekleva / 

 


