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

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

1. 4. 10. 2022 RTM – 150 let srednjega 
šolstva na Kočevskem 

- razvijanje lokalne pripadnosti 
- spodbujanje pozitivnega odnosa do  

lokalnega okolja 
- promocija kulture in kulturne 

dediščine na Kočevskem 

Katja Koleta Potrošni 
material 

2. 3. 2. 2023 Ob slo. kulturnem prazniku  

- ozaveščanje o pomenu kulturnih 
ustvarjalcev 

- spodbujanje kulturnega 
udejstvovanja 

- seznanjanje učencev s primernim 
vedenjem na kulturnih prireditvah 

Mateja Malnar 
4 EUR 

(vstopnica 
za KCK) 

3. 13. 4. 2023 Jarmov dan 

-spoznavanje umetnikovega likovnega 
ustvarjanja 
- ogled umetnikovih kipov 
-seznanitev z grafično tehniko LESOREZ 
- razvijanje ročnih spretnosti  

Martina Porenta Pleše brezplačno 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, 

odgovorni CENA   

1. 13. 2. 2023 
ŠVN  
Vremenske razmere in 
prilagoditve rastlin v visokogorju 

Seznanitev učencev z nevarnostmi, ki jih 
pesti visokogorje, - razlikovanje 
visokogorskih vremenskih razmer od 
običajnih, - spoznavanje rastlinstva v 
visokogorju, - seznanitev s primerno 
pohodniško opremo, - usvajanje osnov 
prve pomoči, - oblikovanje kulturnega in 
spoštljivega odnosa do rastlinstva in 
narave. 

Marina Dekleva ŠVN 

2. (NPZ) 
8. 5. 2023 

Tokovi 

- sodelovati pri različnih naravoslovnih 
poskusih ter na ta način spoznati različne 
vrste tokov (snovni, toplotni, električni)  
- razlikovati med različnimi vrstami tokov 
(snovni, toplotni, električni)  
- navesti primere tokov iz narave ali 
življenja  
- razumeti, da vsak tok poganja gonilna 
razlika  
- razlikovati med toplotnimi prevodniki in 
izolatorji ter s primeri ponazoriti pomen in 
uporabo prevodnikov v vsakdanjem 
življenju 

Neža Sedej / 

3.  8. 6. 2023 Kočevsko - Dotik pragozda 
- natančneje spoznati Kočevsko in Kočevski 
Rog  Neža Sedej 

cca. 12 eur 
oziroma 

odvisno od 



- razlikovati med “navadnim gozdom”, kjer 
gospodari človek in pragozdom, kjer 
gospodari narava sama  
- poiskati znake in jim slediti kot 
prisotnosti divjih živali v njihovem 
naravnem okolju 

udeležbe 
učencev 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

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

1. Nov 2022 Robotika 

- Seznaniti učence z osnovami 
programiranja 
- Motiviranje učencev za področje 
tehnike in tehnologije 
- vključevanje novih tehnologij in 
modernih pristopov 

Kristina Povh 4 eur 

2. 14.2.2023 -  ŠVN - Priprava smuči in vzdrževanje 
smučarske opreme 

- Seznanitev učencev s smučarsko 
opremo,  
- seznanitev učencev pri izbiri in 
nakupu smučarske opreme, - 
vzdrževanje smučarske opreme, 
 - odnos do smučarske opreme, - 
pozitiven odnos do dela. 

Marina Dekleva švn 

3. 
15.2.2023  
 ŠVN - Reševanje v gorah 

Seznanitev učencev o nevarnostih v 
gorah,  
- razlikovanje gorskih vremenskih 
razmer od običajnih,  
- seznanitev o primerni in varni 
pohodniški opremi, 
- spoznavanje različnih tehnik 
reševanja v gorah,  
- usvojitev osnov prve pomoči. 

Marina Dekleva švn 

4. Mar 2023 
 

Les 
 

- seznanitev učencev z delom z 
lesom 

Kristina Povh 
 7 eur 



- seznanitev z različnimi stroji za 
obdelavo lesa 
- izdelava preprostega lesenega 
izdelka 
- Spoznavanje srednje šole in poklica 
mizar 
 

 



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 16.2.2023 Gorski pohod 

-Učenci se seznanijo z osnovami 
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. 
 

Marina Dekleva ŠVN 

3. 17 2.2023 Tekmovanje v smučanju 

-Primerno obnašanje na smučišču, 
- spoštovanje športnega 
obnašanja, 
- seznanjanje z varnim in 
odgovornim športnim 
udejstvovanjem, 

Marina Dekleva ŠVN 



- oblikovanje pozitivnih vedenjskih 
vzorcev (spodbujanja strpnosti, 
fair playa, zadovoljstva ob gibanju, 
premagovanju napora, razvoj 
zdrave tekmovalnosti) 
-krepitev zdravega občutka 
samozavesti in zaupanja vase, 
-uporaba naučenega znanja v 
tekmovalni obliki. 
 

4. 14.4.2023 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. 23.5.2023 To smo mi 

- Predstaviti kulturne in 
športne dejavnosti 
učencev, 

- spodbujati kulturno in 
športno udejstvovanje 
učencev, 

- spodbujati medvrstniško 
sodelovanje, strpnost in 
odgovornost. 

 
 

Marina Dekleva / 

 


