DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2019/2020
PRVI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
datum
št
1. 2. 9.

naslov in kratka vsebina

Sprejem prvošolcev

cilji



2019




2.

oktober Etnografski muzej





koordinator,
odgovorni

CENA

Tina, Nina
Si ogledajo kulturno
prireditev.
Spoznajo učiteljici, sošolce
in sošolke.
Se predstavijo z osnovnimi
osebnimi podatki.
Navajajo se na novo okolje.
Govorno sporočajo.
Spoznajo kulturno
ustanovo – muzej.
Doživljajo in razmišljajo o
kulturni dediščini.
Povezujejo kulturno
dediščino z današnjim
časom.

Tina

4€ +
prevoz

3.

januar

Spoznajmo gledališče




Spoznajo delo kustosa
Upoštevajo pravila
obnašanja, ki veljajo v
muzeju.



Mirjam
Spoznavajo prvine
gledališke umetnosti.
Upoštevajo pravila
obnašanja, ki veljajo v
gledališču.
Bogatijo besedni zaklad.
Spoznavajo gledališke
pojme.
Lastna doživetja ubesedijo.





4.

7. 2.
2019

Zaključna prireditev RTM in slovenski
kulturni praznik







Spoznavajo dela in življenje Vesna
Prešerna.
Na prireditvi spoznajo
pomen tematskega leta.
Spoznajo pomen pojma
kulturni praznik
Aktivno spremljajo
prireditev.
Likovno poustvarjajo.

cca 15€

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št
1.

datum

3. 10.
2018

naslov in kratka vsebina

RTM – leto čebel in medu

cilji







2.

maj

Po Sovini učni poti







3.

8. 5. 2020 Travniški direndaj





koordinator,
odgovorni

CENA

Mirjam
Spoznajo delo čebelarja.
Spoznajo življenje čebel.
Aktivno sodelujejo na
delavnicah.
Spoznajo medene izdelke in
moč medu.
Prepoznajo vsaj tri medovite
rastline.
Aleksandra
Zaznavajo gozd z vsemi
čutili.
Spoznavajo različne
drevesne vrste.
Spoznavajo gozdne
prebivalce, sledi.
Upoštevajo pravila
obnašanja v gozdu.
Opazujejo in primerjajo
gozd v različnih letnih časih.
Otrok odkriva, spoznava in Nina
primerja živo in neživo
naravo.
Otrok spozna, da se živa
bitja razmnožujejo, živijo in
umrejo.
Spoznavajo travniške
rastline

ŠVN




Spoznavajo in poimenujejo
živali
Oponašajo oglašanje
travniških živali.

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št
1.

datum

5. 12.
2019

naslov in kratka vsebina

Priprava izdelkov za bazar

cilji







2.

7. 5. 2020 Panjske končnice







3.

junij

Dan z gasilci







koordinator,
odgovorni

CENA

Spoznavajo različne tehnike Aleksandra
in materiale za izdelovanje
izdelkov.
Spoznavajo pozitivne vidike
ekologije.
Izdelajo izdelke za Bazar.
Se navajajo na rokovanje z
različnimi orodji.
Vrednotijo izdelke.
Nina
Spoznavajo ljudsko
umetnost in obrt.
Spoznavajo materiale in
orodje za preoblikovanja
materiala.
Skrbijo za varnost in
urejenost pri delu.
Sledijo navodilom.
Izdelajo panjsko končnico.
Spoznavajo poklic gasilca. Aleksandra
Seznanijo se z gasilskimi
orodji in njihovo
uporabnostjo.
Ogledajo si gasilsko vozilo.
Preizkusijo se na gasilskem
poligonu.
Seznanijo se z ukrepi v
primeru naravnih nesreč.

ŠVN

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št
1.

datum

20. 9. 2019

naslov in kratka vsebina

Tek Veronike Deseniške

cilji







2.

jan-feb 2020 Zimski športni dan







3.

22. 4. 2019

Naša šola miga







4.

april

Kros/orientacija v gozdu



koordinator,
odgovorni

Razvijajo eksplozivnost in Vesna
moč.
Se športno udejstvujejo.
Medgeneracijsko sodelujejo.
Razvijajo pripadnost mestu
Kočevje.
Spoznajo primerno športno
opremo za tek.
Spoznavajo različne zimske Petra
športe.
Se seznanijo z uporabo
različnih zimskih
pripomočkov in opreme.
Razvijajo koordinacijo in
ravnotežje.
Navajajo se na strpnost in
kolegialno pomoč.
Upoštevajo navodila.
Petra
Se športno udejstvujejo.
Medgeneracijsko sodelujejo.
Upoštevajo navodila.
Razvijajo koordinacijo in
ravnotežje.
Navajajo se na strpnost in
kolegialno pomoč.
Premagujejo naravne ovire. Mirjam

CENA





5.

6. 5. 2020

Plezanje po plezalni steni








Se orientirajo v naravi.
Razvijajo eksplozivnost in
moč.
Uživajo v teku v naravi.
Razvijajo sodelovanje v
skupinah.
Nina
Razvijajo koordinacijo
oziroma skladnost gibov.
Usvaja osnovne gibalne
koncepte: zavedanje
prostora, načina,
spoznavanje različnih
položajev in odnosov med
deli lastnega telesa, med
predmeti in ljudmi.
Spoznajo varovalno opremo
za športno plezanje in jo
preizkusijo.
Premagujejo strah.
Upoštevajo pravila.

ŠVN

