
 
 
 
 
 
 

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

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 4. 10. 2021 RTM, Kočevje, mestno 550 

spoznavanje zgodovinskega 

razvoja mesta in razvijanje 

pripadnosti domačemu kraju 

Tatjana Gornik, Katja 
Koleta, Tilen Nosan 

 

2  4. 2. 2022 
Prešernov dan 
+ Gledališče poklicev z društvom IMPRO 

kulturno ozaveščanje; 

spodbujanje učencev k 

sodelovanju na nagradnem 

literarnem natečaju; 

aktivno sodelovanje v 

improvizacijski predstavi 

Petra Špiletič Latin, 
Tilen Nosan 

0€ (gled.) 



3 26. 5. 2022 
Spoznavajmo Kočevsko: Državotvorno 
Kočevsko 

Spoznavanje lokalne 
zgodovine; spodbujanje lokalne 
zavesti; 

Tilen Nosan 11€ 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 21.3.2022 Zdravje iz narave 

-učenci spoznavajo, kako s pomočjo 
narave vplivati na naše zdravje. 
-učenci se seznanijo z nekaterimi 
zdravilnimi rastlinami 
-učenci spoznavajo pomen zdravja 
-spodbujanje zdravega načina 
življenja  

Martina Porenta Pleše V sklopu ŠVN 

2. 22.3.2022 Življenje v reki Kolpi 

 
-učenci spoznavajo značilne rastline 
in živali  reke Kolpe 
-učenci spoznavajo , kako poteka 
življenje v reki Kolpi 
-učenci se učijo dobro opazovati 
-razvijanje pozitivnega in 
odgovornega odnosa do okolja  

Martina Porenta Pleše V sklopu ŠVN 

3. 25.3. 2022 Črni močeril -endemit Bele Krajine 

-učenci se seznanijo s pojmom 
endemit 
-zelo podrobno spoznavajo telesne 
in fizikalne značilnosti črnega 
močerila, njegovo življenjsko 
okolje, prehranjevanje, 
njegove posebnosti po katerih se 
razlikuje od drugih živali 

Martina Porenta Pleše V sklopu ŠVN 

 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1.  15.9. 2021 
Dan odprtih vrat 
kočevskih podjetij 

-Učenci spoznajo različna podjetja v regiji.  
-Učenci se seznanijo z možnostjo 
zaposlovanja.  
-Učenci se seznanijo z možnostjo 
kadrovskega štipendiranja v obiskanih 
podjetjih.  
-Učenci spoznajo izdelke in storitve, ki jih 
podjetja izdelujejo / izvajajo. 

Meta Rupar brezplačno 

2. nov Kovine in strojništvo  Klemen Kovačič  

3. 23.3.2022 Belokranjske pisanice 

-učenci se seznanijo s pojmom in pomenom 
belokranjskih pisanic 
-spoznavajo, zakaj je pomembno ohranjati 
izročilo 
-učenci se preizkusijo v tehniki oblikovanja 
belokranjskih pisanic 

Martina Porenta Pleše 
V sklopu 

ŠVN 

4. 
Zadnji teden v 
juniju 2022 - 
21. 6.2022 

Za prihodnost industrije 
4.0. - znanstveni dan 

-Predstavitev varjenja s tehniko obogatene 

resničnosti 

-Učenje programiranja skozi igro – Tynker 

spoznavanje poklicev skozi VR očala 

-učenje programiranja skozi igro - Makey 

Makey 

Franc Žganjar  

      

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 18.10.2021 

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. 17.12.2021 
SMUČANJE, DRSANJE, POHOD 

 

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

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

upoštevanje pravil smučišču, 
drsališču oz. pohodu), 

   Sašo Mrnjec 
30 € 

2 € 



- razvoj vzdržljivosti,   
- osvajanje temeljnih 

spretnosti smučanja ali 
drsanja, 

- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 

 

3. 24.3.2022 
ŠVN POHOD PO OPISANI POTI 

 

- Razvoj vzdržljivosti, - 
spoznavanje okolice,  

- osvajanje temeljnih 
spretnosti,  

- razumsko dojemanje športa, 
prijetno doživljanje športa,  

-  primerno obnašanje pri 
pohodu. 

 

     Martina Porenta 
Pleše 

/ 

4. 13.5.2022 

PLAVANJE, Terme Čatež. Otroci 

bodo razdeljeni v več homogenih 

skupin. Vsaka skupina bo imela 

svojega vaditelja . 

- Prilagajanje na vodo, 
- doseganje zanesljivosti v 

plavanju,  
- razvoj aerobnih sposobnosti 

in vzdržljivosti v plavanju, 
- seznanitev s primernim 

obnašanjem na bazenu,  
- oblikovanje pozitivnih 

vedenjskih vzorcev (zdrave 
tekmovalnosti, spoštovanje 
športnega obnašanja, itd.), 

- razumevanje kakovosti 
športa in navajanje na 
kakovostno preživljanje 
prostega časa. 

    Aljoša Adamič / 



 

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, spošto 

- spoštovanje pravil iger in fair 
playa 

 

    Marina Dekleva / 

 


