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

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

1.

SEPTEMBER
2019

PLESNE DELAVNICE (PLESNA
ŠOLA RUSALKA)

- prebujajo v sebi interes in ljubezen Staša Kobler
do plesa in plesnega izražanja,
-razvijajo smisel za plesno kulturo in
sposobnost vrednotenja plesa in
drugih zvrsti umetnosti, povezanih z
njim,
-spoznavajo oblike in zvrsti plesa,
-razvijajo koordinacijo pri gibanju
-vrednotijo ogledani film o plesu;

cca. 5 €

2.

7. 2. 2020

PREŠERNOV DAN

-se zavedajo pomena kulturnega
praznika;
-seznanijo se s Prešernovimi deli;
-upodobijo pesnikov portret;
-se naučijo besedilo slovenske
himne;
-ogledajo si prireditev;

Staša Kobler

/

3.

APRIL 2020

OGLED GLEDALIŠKE
PREDSTAVE V LJUBLJANI

-si doživeto ogledajo gledališko
predstavo;

Urška Rupnik

cca. 10 €

-izražajo vtise o predstavi;
-prepoznavajo značilnosti glavne
književne osebe in drugih
pomembnih oseb, zaznavajo in
doživljajo dogajalni prostor in
druge prvine gledališkega
dogodka;
-upoštevajo pravila lepega vedenja
ob ogledu vseh predstav;
-pogovarjajo se o tem, kaj in
zakaj jih je v predstavi
pritegnilo/odvrnilo;

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
datum
št

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

1. 3.10.2019 RTM – LETO ČEBEL IN MEDU

-spoznavajo kulturno dediščino
Renata Miketič
Kočevske;
-razvijajo krajevno pripadnost;
-se naučijo čebelji ples;
-likovno ustvarijo panjske končnice;
-se seznanijo z življenjem in
pomenom čebel;

/

2. MAJ

-prepoznajo in opazujejo rastlinske Renata Miketič
organe (korenine, deblo, listje, veje)
in vedo, kakšne naloge opravljajo;
-opazujejo razrast in obliko drevesa;
-ločijo listavce in iglavce ter
spoznajo listopadne in zimzelene ali
vednozelene listavce;
- doživljajo gozd z vsemi čutili;
-varno in sproščeno raziskujejo
naravo;

?

2020

GOZDNA PEDAGOGIKA

3. 18.6.2020 DOŽIVLJAM IN RAZISKUJEM POTOK -prepoznajo najpogostejše vrste
Urška Rupnik
IN TRAVNIK
živali v neposrednem okolju,
-prepoznajo najpogostejše vrste
rastlin v neposredni bližini,
-spoznajo pomen določevalnih
ključev pri prepoznavanju rastlinskih
in živalskih vrst,
-spoznajo različne pripomočke pri
raziskovanju življenja v potoku,

37,5€ +
prevoz +
dežurstvo
učitelji

-doživljajo travnik in potok z vsemi
čutili;

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

1. 5.12.2019

IZDELOVANJE IZDELKOV ZA
BAZAR

-se navajajo na natančnost, pozorno Urška Rupnik
poslušanje navodil;
-uredijo delovno mesto;
-se navajajo na natančno rezanje,
barvanje, lepljenje;
-izdelajo izdelke za bazar;
-pri delu so pozorni na natančnost in
estetiko;

2. 17.6.2020

PREŽIVETJE V NARAVI

-znajo graditi preprosto zavetje;
-se naučijo zakuriti ogenj;
-poznajo nevarnosti v naravnem
okolju;
-znajo se zavarovati pred
neugodnimi vremenskimi
razmerami;
-znajo oskrbeti manjše poškodbe;

3. MAREC

VOZIČEK NA NOTRANJI POGON

-se seznanijo z gradivi
Staša Kobler
-se navajajo na varno in pravilno
uporabo orodij;
-ločijo netoga telesa glede na pogon;
-iz delov gradijo voziček;
-ovrednotijo delovanje vozička;

/

-zgradijo model hiše iz kartona;
-uredijo delovno mesto;
-varno in pravilno uporabljajo
orodja;

/

2020

4. JUNIJ 2020 HIŠICA IZ KARTONA

Urška Rupnik

Renata Miketič

/

37,5€ +
prevoz +
dežurstvo
učitelji

-se navajajo na natančnost, pozorno
poslušanje navodil;
-presojajo ustreznost izdelka;

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1.

20.9.2019

Tek po ulicah mesta Kočevje

2.

9.10.2019

Pohod, Pugled

cilji

koordinator,
odgovorni

-Učenci pretečejo ustrezno razdaljo Sašo Mrnjec
-Odpravljanje strahu pred
tekmovanji
--zadovoljitev otrokove potrebe po
gibanju
.Pridobivanje izkušenj in znanj
.Razumsko dojemanje športa
-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje Aljoša Adamič
okolice
- Osvajanje temeljnih spretnosti
-Razumsko dojemanje športa

CENA
/

cca. 4 €

-Prijetno doživljanje športa
-Obnašanje pri pohodu
3.

11.11.2019

Plavanje, Terme Čatež
Pohod

4.

22.4.2020

Naša šola miga

-prilagajanje na vodo
Aljoša Adamič
-razvoj aerobnih sposobnosti
-doseganje standardov znanja
-seznanitev s pravilnim obnašanjem
-medsebojno sodelovanje v skupini
-Učenci se seznanijo z različnimi Sašo Mrnjec
športnimi panogami
-čim večja prisotnost staršev na
delavnicah
-medgeneracijsko druženje
-razvija koordinacijo in spretnost
-upoštevajo navodila

20 €

/

5.

19.6. 2020

Šola v naravi, športno plezanje

-premagovanje strahu pred višino
Urška Rupnik
-spoznajo opremo športnega
plezalca;
-spoznajo tehniko športnega
plezanja;
-preizkusijo se v plezanju na umetni
steni;
-krepijo zdrav občutek samozavesti
in zaupanja vase;

37,5€ +
prevoz +
dežurstvo
učitelji

