DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2019/2020
DRUGI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
datum
št

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

1. 2. 9. 2019 Z igro v novo šolsko leto

-spoznavanje učiteljic, sošolcev,
Evelin Malnar
sošolk
-sodelovanje v skupini in krepitev
medsebojnih odnosov
-ponovitev temeljnih šolskih pravil
-pripovedovanje o svojih počitniških
doživetjih
-razvrščanje in urejanje šolskih
potrebščin

2. 7. 2. 2020 Zaključna prireditev RTM in slovenski

-spoznajo pomen tematskega leta
-navajajo se na kulturno obnašanje
na prireditvah
-spoznajo dela in življenje pesnika
dr. Franceta Prešerna

kulturni praznik

Evelin Malnar

CENA

-vedo, kdo so kulturni delavci in
znajo poimenovati nekaj kulturnih
ustanov
-upodobijo pesnikov portret

3. 2. 4. 2020 Knjiga - moja prijateljica

-obisk mestne knjižnice
Evelin Malnar
-navajanje na kulturno obnašanje v
knjižnici
-seznanjanje z Andersenovimi
pravljicami
-branje pravljic
-poustvarjanje pravljic

4. junij,

-spoznavanje pokrajin doma in po
svetu
-spoznavajo različne kulture in
načine življenja po svetu
-spoznavajo različne načine
predstavljanja geografskega okolja
(globus, zemljevid)
-spoznavajo osnovne geografske
pojme
-spoznavajo različne glasbe sveta

2020

Svet okoli nas

Nina Zver

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

1.

januar,
2020

Gozd (v sklopu ŠVN)

-spoznavajo gozd in njegov pomen Evelin Malnar
-gozd se naučijo dojemati z vsemi
čutili
-navajajo se na usmerjeno
opazovanje
-skozi igro v gozdu krepijo in
razvijajo svoje gibalne sposobnosti
-osveščajo se o varovanju okolja

2.

maj,
2020

Obisk ZOO

-doživljajo in opazujejo živali
Marija Margita Marinč cca 10 €
-primerjajo živa bitja ter okolja, v
katerih živijo
-spoznajo, da imajo živali in človek
lastnosti, ki jim pomagajo preživeti v
njihovih okoljih
- upoštevajo pravila obnašanja v
avtobusu in živalskem vrtu
-osveščajo se o varovanju okolja

3.

junij,
2020

Travnik

-doživljajo in opazujejo travnik
Marija Margita Marinč
-spoznavajo pomen travnika za ljudi
in živali
-spoznavajo in razvrščajo različne
travniške rastline
-likovno poustvarjajo travnik
-zadovoljijo potrebo po gibanju

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

1. 3. 10. 2019

Leto čebel in medu

-spoznajo pomen čebel v
Marija Margita Marinč
vsakdanjem življenju
-spoznavajo kulturno dediščino
našega kraja
-likovno ustvarjajo in razvijajo ročne
sposobnosti
-spoznavajo temo tematskega leta
-obeležijo občinski praznik

2. 5. 12. 2019

Bazar

-spoznavajo prihajajoče praznike
-izdelujejo izdelke za bazar
-vedo, da je dobrodelnost
dobrodošla v naši družbi
-razvijajo občutek za estetiko
-razvijajo ročne spretnosti

3. februar ali

Življenje nekoč v sodelovanju z
Muzejem Kočevje

-obiščejo muzej
Nina Zver
-spoznavajo življenje ljudi nekoč
-opazujejo razstavljene predmete
-vedo, kako se obnašamo v muzeju
-spoznavajo kulturno in naravno
dediščino

marec, 2020

Marija Margita Marinč,
Nina Zver, Evelin
Malnar

CENA

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

1.

20. 9. 2019

2.

januar, 2020 Pohod (v sklopu ŠVN)

-navajanje na pohodništvo
-razvijanje vzdržljivosti
-spoznavanje ustrezne pohodniške
opreme
-spoznavanje novega okolja
-razvijanje medsebojne pomoči

Evelin Malnar

3.

januar, 2020 Lokostrelsvo, plezanje ali igre na
snegu (v sklopu ŠVN)

-spoznavanje različnih športov in
športnih rekvizitov
-urjenje pozornosti, koordinacije
-razvijanje moči
-navajanje na športno obnašanje
-navajanje na samostojnost

Evelin Malnar

4.

22. 4. 2020

-športno udejstvovanje in
medgeneracijsko sodelovanje
-razvijanje zdravih življenjskih
navad
-razvijanje splošne motorike

Nina Zver

Tek Veronike Deseniške

Naša šola miga

-razvijanje vzdržljivosti, vztrajnosti Marija Margita Marinč,
-krepitev pozitivnih medsebojnih
Evelin Malnar, Nina
odnosov
Zver
-razvijanje zdravih življenjskih
navad
-ob različnih igrah razvijajo splošne
motorične igre
-navajajo se na upoštevanje pravil
iger

CENA

-navajanje na upoštevanje pravil
-zadovoljijo potrebo po gibanju
5.

april, 2020

Atletika

-spoznavanje osnovnih elementov
atletike
-utrjevanje osnov odriva, preskoka,
doskoka, meta žoge
-razvijanje gibalnih sposobnosti
-navajanje na poslušanje navodil
-razvijanje veselja do športnih
dejavnosti

Marina Dekleva

