
DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2018/19 
 

PETI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 3. 10. 2018  Ogrlica kultur  Spoznavajo tehnično in 

kulturno dediščino 

Kočevske. 

 Razvijajo krajevno 

pripadnost. 

Jasna Naglič Žagar / 

2. februar 2019  Filmska vzgoja  Razvijajo filmsko kulturo. 

 Razvijajo kritično mišljenje. 

 Razvijajo socialne, 

emocionalne in estetske 

osebnostne kvalitete. 

Anda Jambrovič 5 eur 

3. junij 2019 (ŠN)  Bratovščina Sinjega galeba  Razvijajo filmsko kulturo. 

 Spoznavajo in primerjajo 

življenje v Obsredozemskem 

svetu nekoč in danes. 

 Razvijajo socialne, 

emocionalne in estetske 

osebnostne kvalitete. 

Alenka Vilicer / 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. oktober 2018  Živim zdravo  Spoznajo pomen zdravega 

prehranjevanja. 

 Spoznajo dejavnike, ki 

vplivajo na zdrav 

življenjski slog. 

 

Anda Jambrovič / 

2. april 2019 

 

 Kraški svet 

 
 Spoznajo značilne kraške 

pojave (Cerkniško jezero, 

Križne jame). 

 Spoznajo kulturno 

dediščino - življenje na 

gradu (grad Snežnik). 
 

Alenka Vilicer 17 eur 

3. junij 2019 (ŠN)  Spoznajmo Piran  Spoznajo naravno in 

kulturno dediščino 

Obsredozemskega sveta. 

 Spoznavajo in primerjajo 

življenje v sredozemskem 

svetu nekoč in danes. 

 

Jasna Naglič Žagar 10 eur (v 

ceni 

ŠVN) 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 8. 12. 2018  Izdelam sam  Razvijajo ustvarjalnost in 

fino motoriko. 

 Ob uporabi različnih 

materialov, orodij in 

tehnologij razvijajo 

motorično spretnost in 

občutljivost. 

 Razvijajo sposobnost 

opazovanja, prostorske 

predstavljivosti in 

vizualizacije.  

Anda Jambrovič / 

2. maj 2019  Kolesarski poligon  Urijo se v varnem 

obvladovanju kolesa. 

 Usvojijo osnovne in 

določene gibe med 

kolesarjenjem. 

 Zavedajo se, da je za 

varno vožnjo potrebno 

pravilno opremljeno kolo 

in ustrezna oprema 

kolesarja. 

 

Alenka Vilicer, 

Klemen Kovačič 

/ 

3. maj 2019  Kolesarski izpit  Urijo se v pravilni vožnji 

s kolesom po javnih 

prometnih površinah.. 

Alenka Vilicer, 

Klemen Kovačič 

/ 



 Zavedajo se  pomena 

ustrezne opreme kolesa in 

kolesarja. 

 Opravijo izpitno vožnjo. 
 

4. junij 2019 (ŠN)  Šivamo  Razvijajo ustvarjalnost in 

fino motoriko. 

 Razvijajo sposobnost 

opazovanja, prostorske 

predstavljivosti in 

vizualizacije.  

 Seznanijo se s tehniko 

šivanja. 

Jasna Naglič Žagar / 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

 naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 29.9.2018 

sob 

Tek Veronike Deseniške -razvoj aerobnih sposobnosti 

-razvoj tekmovalnosti 

-spodbujanje lokalne zavesti 

domačega kraja 

Gita Klun -0,00€ 

2. 13.11.2018 

tor 

Plavanje 

 

Pohod 

-prilagajanje na vodo 

-razvoj plavalne motorike 

-preverjanje znanja plavanja 

“delfinček” 

Aljoša Adamič -20,00€ 

 

-0,00€ 

3. 17.1.2019 

čet 

Zimski ŠD(drsanje, hokej, 

sankanje) 

 

Pohod 

-preživljanje prostega časa 

pozimi 

-razvoj tekmovalnosti 
  

Franci Valda -2,00€ 

 

-0,00€ 

4. 11.5.2019 

sob 

Naša šola miga -krepitev socialnih vezi 

-sodelovanje staršev pri 

aktivnostih 

-krepitev zavesti pomena gibanja 

Sašo Mrnjec -0,00€ 

5. 3.6.2019 pon 

ŠVN 

Pohod -spodbujanje preživljanja 

aktivnega prostega časa v naravi 

-razvoj aerobnih sposobnosti 

-razvijanje ekološke zavesti 

Sašo Mrnjec V sklopu 

ŠVN 

 


