
 
 
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2022/2023 
 
ČETRTI RAZRED 
 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 
DECEMBER 
2022 PRAZNIKI PRIHAJAJO 

  - seznanijo se z božično- 
novoletnimi običaji, 
- naučijo se peti pesem, 
- ogledajo si Božično pesem, 
- ustvarijo praktični izdelek 

Staša Kobler / 

2. 4. 2. 2023 PREŠERNOV DAN 

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

Urška Rupnik / 

3. 23. 5. 2023 TO SMO MI 

-spoznajo gledališke in pevske 
skupine naše šole; 
- -si doživeto ogledajo  predstavo;   
-izražajo vtise o predstavi;   
-upoštevajo pravila lepega vedenja  
 

Urška Rupnik / 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. NOVEMBER 
2022 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

-spoznavajo kulturno dediščino 
Slovenije;  
-razvijajo krajevno pripadnost;  
-se seznanijo z življenjem in 
pomenom čebel;  
-se naučijo čebelji ples;  
-likovno ustvarijo panjske končnice   

Renata Lesič / 

2. 24.4.2023 ŠVN - KAM SE LAHKO SKRIJEM 

 - Sprehod skozi različna (gozdna) 
okolja,  
 - različna uporaba šotorskega krila 
 - samostojna postavitev bivaka 

Renata Lesič 
47,70 € 

+ prev. + 
str.uč. 

3. MAJ 2023 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 
Mestnem logu;  
-tekmujejo v ločevanju odpadkov   

Staša Kobler cca. 5 € 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap.
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 4. 10. 2022 
RTM- 150 LET SREDNJEGA ŠOLSTVA NA 
KOČEVSKEM 

-začutijo vzdušje nekdanje šole; 
-doživijo pouk šolarjev v preteklosti; 
-si ogledajo razstavo v  muzeju; 

Urška Rupnik 4,5 € 

2. 
SEPTEMBER 
2022  MI PLEŠEMO 

 - prebujajo v sebi interes in 
ljubezen do plesa in plesnega 
izražanja,  
 -razvijajo smisel za plesno kulturo in 
sposobnost vrednotenja plesa in 
drugih zvrsti umetnosti, povezanih z 
njim,  
 -spoznavajo oblike in zvrsti plesa,  
 -razvijajo koordinacijo pri gibanju  
 -vrednotijo ogledani film o plesu 
 

Staša Kobler 5 € 

3. MAREC 2023 LU/INKUBATOR- COOL TOOL 

-obdelujejo, režejo, stružijo na 
samostojni lesni enoti; 
-izdelajo lesen izdelek; 
-urijo ročne spretnosti  

Urška Rupnik / 

4. JUNIJ,  2023  HIŠICA IZ KARTONA 

 
-varno in pravilno uporabljajo 
orodja;   
-se navajajo na natančnost, pozorno 
poslušanje navodil;  
-urijo ročne spretnosti   
-presojajo ustreznost izdelka   

Renata Lesič / 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, 

odgovorni CENA   

1. 23.9.2022 Tek po ulicah Kočevja 

 
-razvoj aerobnih sposobnosti, 
- skrb za varnost (navajanje na 
upoštevanje pravil pri teku v večji 
skupini), 
- razvoj vzdržljivosti, 
- usvajanje temeljnih spretnosti 
- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 

Aljoša Adamič 
Franc Valda / 

2. 14.2.2023 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 € 

3. 14.4.2023 Naša šola miga 

- Seznanjanje učencev z različnimi 
športnimi panogami, 
- sodelovanje in vključitev staršev na 
delavnicah, 

Marina Dekleva / 



- medgeneracijsko druženje, 
- razbremenitev in sprostitev, 
- oblikovanje pozitivnih vedenjskih 
vzorcev (zdrava tekmovalnost, 
spoštovanje športnega obnašanja) 
- spoštovanje pravil iger in fair playa 

4 
25. 4. 2023 

 
ŠVN - POHOD 

 

- različni sprehodi, pohodi  
 - spoznavanje naravnega okolja 
 - razvoj vzdržljivosti 
 - primerno obnašanje pri pohodu 
 

Renata Lesič 
 

/ 

5. 
23.5.2023 

 ŠVN- Igre z žogo 

- predstaviti kulturne in 
športne dejavnosti učencev 

- spodbujati kulturno in 
športno udejstvovanje 
učencev 

- spodbujati medvrstniško 
sodelovanje, strpnost in 
odgovornost 

Renata Lesič 
  

 


