
 
 
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2022/2023 
 
OSMI 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 
Kočevske 

Katja Koleta  

2  4. 2. 2023 Ob slo. kulturnem prazniku  

- ozaveščanje o pomenu 
kulturnih ustvarjalcev 

- spodbujanje 
kulturnega 
udejstvovanja 

- seznanjanje učencev s 
primernim vedenjem 

Mateja Malnar  
4 EUR 

(vstopnica 
za KCK) 



na kulturnih 
prireditvah 

   

3 14.6.2023 Spoznavajmo Kočevsko: DRŽAVOTVORNO 
KOČEVSKO 

- krepitev lokalne pripadnosti 
- spoznavanje naravnih in 
kulturnih znamenitosti 
Kočevske 
- razumevanje lokalne 
zgodovine 

Katja Koleta 
9 eur + 
stroški 

prevoza 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

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

1. 10.10. -14. 
10. 2022 

Zelenci 

Učenec/dijak raziskuje vodo v 
Zelencih. Do naravnega rezervata 
Zelenci se odpravimo peš. Med to 
dejavnostjo Učenec/dijak prehodi 
okoli 6 km. Izvede preproste 
fizikalne in kemijske meritve in 
opazovanja. V vodi ulovi 
sladkovodne živali, jih opazuje in 
določi. Na osnovi najdenih živali 
določi stopnjo onesnaženosti vode 
in razmišlja o možnih 
onesnaževalcih. 

 

Barbara Škulj ŠVN 

2. 10.10.- 14. 
10. 2022 

Gozd v Planici 

Učenec/dijak doživlja, spoznava in 
raziskuje gozd v Planici. Dejavnosti 
učenca usmerjajo v iskanje, 
spoznavanje drevesnih vrst, 
spoznavanja rastlinstva in živalstva, 
življenja v gozdu, spoznavanje gozda 
kot življenjski prostor.  Dejavnost se 
odvija v bližini OE Planica. 

Barbara Škulj ŠVN 
 

3. 25.4.2023 Pametni telefon – pametni uporabnik 
 

- seznanijo se z gradniki telefonov in 
njihovimi lastnostmi 
- dobijo vpogled v okoljsko 
problematiko, povezano z 
izdelovanjem in uporabo telefonov 

Tilen Nosan  



- razpravljajo o pravičnosti delovnih 
pogojev proizvajalcev 
 

 
 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

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

1. 
med 27. in 
30.9. 2022 

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. 10.10.-
14.10.2022 Orientacija in kartografija 

 
Učenci nadgradijo znanje osnov 

orientiranja v naravnem okolju s 
pomočjo narave, kompasa in zemljevida. 
Ob uporabi le-teh   opravijo znotraj 
manjše skupine orientacijsko 
tekmovanje. 
 

Barbara Škulj ŠVN 

3. 
10.10.-
14.10.2022   

ŠVN - Zgodovina smučarskih 
skokov in poletov 

Vsebina ni namenjena le spoznavanju 
preteklih dogodkov v Planici in razvoju 
skakalnega športa, temveč tudi 
aktualnem dogajanju v NC Planica in 
prihodnosti Planice z različnih vidikov 
(razvoj turizma, okoljska problematika 
ipd.). Zraven vedno vključimo vzpon na 
letalnico bratov Gorišek in ogled 
Nordijskega centra. 

Barbara Škulj ŠVN 



 

4. Marec 2023 Kovine in strojništvo 

Spoznavanje srednje šole Kočevje in 
poklica strojni tehnik. 
Seznanitev učencev z delom s kovinami. 
Seznanitev z različnimi stroji za 
obdelavo kovin. 
Izdelava preprostega izdelka iz kovin. 
 

Nadja Oberstar  

 

 



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. 
Od 10. 10. - 
14. 10. 2022 

Lokostrelstvo 
 

Učenci se pri lokostrelstvu 
seznanijo z uporabo loka, puščic, 
tarčo, ščitniki za prste in podlaht. 
Naučijo se izvajati pravilno tehniko 
streljanja z lokom v tarčo. Seznanijo z 
nevarnostmi in upoštevajo 
varnostna pravila. Štejejo točke. 
Medsebojno tekmujejo. 
 

Barbara Škulj ŠVN 

3. 15.2.2023 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, 

Sašo Mrnjec 2€ 



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

4. 14.4.2023 

8. A in 8. B skupaj 1.in 2. šol. ura 
Maja Rupnik Mladi mladim o 
srednješolskih programih  
v mali telovadnici  
3., 4. in 5. šol. ura Aljoša Adamič 3 
ure ŠPORTNI DAN oba oddelka 
skupaj 
Naša šola miga   

 

- Učenci se seznanijo z različnimi 
športnimi panogami. 
- Predstavitev različnih 
srednješolskih programov iz Kočevja 
in Novega mesta.  
- Medosebno druženje in diskusija z 
dijaki zaključnih letnikov.  
- Aktivna udeležba učencev pri 
vprašanjih glede SPI, SSI in GIM.  
- Voden pogovor z moderatorjem.  
 

 
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 / 

 


