
 
 
 
 

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

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 4. 10. 2021 RTM, Kočevje, mesto 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. 15. 6. 2022 Slovo devetošolcev slovo devetošolcev 
Brigita Prebilič, Maja 
Gole Premrl 

 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 11.4.2022 Živalstvo Kočevske in Kolpe 
Spoznavajo živali, ki poseljujejo ta 
prostor in značilnosti teh živali; kako 
ravnati z njimi 

Brigita Prebilič ŠVN 

2. 12.4.2022 Rastlinstvo Kočevske 

Spoznavajo rastline in njihovo 
zdravilno in/ali prehrambeno 
vrednost; spoznavajo strupene 
rastline v okolju 

Brigita Prebilič ŠVN 

3. 13.4.2022 Ekološka ocena Kolpe in Čabranke 
Spoznavajo kazalce za ekološko 
oceno vode, pomen ohranjanja 
čistih voda 

Brigita Prebilič ŠVN 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 10.9.2021 

Festival poklicev 
Obisk rdeče dvorane in tamkajšnjih 
predstavnikov podjetij 
 

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

Meta Rupar brezplačno 

2. 14.4.2022 
Izdelava vetrnice, vodnega filtra ali 
katapulta 

Sledijo navodilom in izdelajo izdelek Prebilič Brigita ŠVN 

3. 10.6.2022 
Spoznavajmo Kočevsko: Zgodovina 

Kočevskega roga 

Spoznavanje lokalne zgodovine;  
spodbujanje lokalne zavesti; 
poznavanje domačih krajev 

Tilen Nosan 8€ 

4. 14.6.2022 Priprava  na valeto -organizacija valete 
Maja Gole Premrl 
Brigita Prebilič 

 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 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), 

- razvoj vzdržljivosti,   
- usvajanje temeljnih 

spretnosti smučanja ali 
drsanja, 

- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 

 
 

   Sašo Mrnjec 
30 € 
2 € 

 

2. Januar.2022 

POHOD (ravninski) IN DELAVNICE 

USTVARJAM SI KARIERO - 

SODELOVANJE Z LU  

 

- 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, 

   Sašo Mrnjec / 



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

dojemanje športa,  
- primerno obnašanje pri 

pohodu, 
- spoznavanje bližnje okolice, 
- raziskovanje interesa 

učenca, 
- spodbujanje veščin za razvoj 

karierne poti učenca, 
- poklici in kompetence 

prihodnosti. 
 

 

3. 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 20 € 



4. 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 / 

5. 15.4.2022 ŠVN POHOD PO OPISANI POTI 

- Razvoj vzdržljivosti, - 
spoznavanje okolice,  

- osvajanje temeljnih 
spretnosti,  

- razumsko dojemanje športa, 
prijetno doživljanje športa,  

-  primerno obnašanje pri 
pohodu. 

 

  Brigita Prebilič / 

 


