
 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2019/2020 
 

PETI RAZRED 

 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 7. 2. 2020 

 

Prešernov dan   Zavedajo se pomena 

kulturnega praznika. 

 Seznanijo se s Prešernovimi 

deli. 

 Umetniško poustvarjajo. 

 Ogledajo si prireditev. 

 Upoštevajo pravila lepega 

vedenja ob ogledu  

prireditev. 

Anda Jambrovič / 

 

2. marec Obiščimo gledališče 

 

 Razvijajo gledališko kulturo.  

 Razvijajo kritično mišljenje 

in empatijo. 

 Si doživeto ogledajo 

gledališko predstavo. 

Jasna Naglič Žagar 10 eur  



 Izražajo vtise o predstavi. 

 Upoštevajo pravila lepega 

vedenja ob ogledu  predstav. 

3. 18. 6. 2020 

ŠVN 

Poletje v školjki  Razvijajo filmsko kulturo.  

 Razvijajo kritično mišljenje 

in empatijo. 

 Razvijajo socialne, 

emocionalne in estetske 

osebnostne kvalitete. 

 Oblikujejo lastno stališče do 

ravnanja oseb v filmu. 

 Po ogledu filma znajo 

samostojno rešiti naloge. 

Jasna Naglič Žagar / 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 3. 10. 2019 RTM: Leto čebel in medu  Spoznavajo pomen teme 

leta. 

 Razvijajo krajevno 

pripadnost. 

 Urijo se v kulturnem 

udejstvovanju predavanj in 

prireditev. 

 Razvijajo spretnost in znajo 

slediti navodilom. 

 Spoznajo pomen čebel in 

njihovo življenje. 

Jasna Naglič Žagar / 

2. april 2020 Kraške zanimivosti  Ponovijo in utrdijo 

spoznanja o kraškem svetu 

in kraških pojavih. 

 Spoznajo življenje na gradu. 

 Razvijajo pozitiven odnos 

do naravne in kulturne 

dediščine. 

 Teoretično znanje povežejo 

z delom na terenu. 

 Urijo se v samostojnosti in 

odgovornem obnašanju. 

Alenka Vilicer 17 eur 

3. 17. 6. 2020 

ŠVN 

Spoznajmo Piran  Spoznajo naravno in 

kulturno dediščino Pirana. 

 Razvijajo pozitiven odnos 

do naravne in kulturne 

dediščine. 

Jasna Naglič Žagar 10 eur (v 

ceni 

ŠVN) 



 Samostojno rešujejo naloge. 

 Teoretično znanje povežejo 

z delom na terenu. 

 Urijo se v samostojnosti in 

odgovornem obnašanju. 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 

CENA   

1. 5. 12. 2019 Bazar: Izdelam sam  Razvijajo kreativnost in fino 

motoriko. 

 Spoznavajo delo z različnimi 

materiali. 

 Pripravijo izdelke za bazar. 

 Poznajo pomen sodelovanja 

in pomoč drug drugemu. 

 Razvijajo občutek 

pripadnosti. 

Anda Jambrovič / 

2. april 2020 Kolesarski poligon  Urijo se v obvladovanju 

kolesa in varni vožnji na 

poligonu. 

 Ponovijo in v praksi 

preverijo poznavanje 

prometnih znakov in pravil. 

 Usvojijo osnovne in 

določene gibe med 

kolesarjenjem. 

 Zavedajo se, da je za varno 

vožnjo potrebno pravilno 

opremljeno kolo in ustrezna 

oprema kolesarja. 

 Na cestišču vadijo 

nakazovanje smeri, 

razvrščanje pri zavijanju v 

levo in pravilno zavijanje. 

Alenka Vilicer 

Klemen Kovačič 

/ 



3. 15. 6. 2020 

ŠVN 

Land Art  Samostojno iskanje 

ustreznih naravnih 

materialov. 

 Razvijajo natančnosti, 

motoričnih spretnosti in 

kreativnosti. 

 Kritično vrednotijo izdelke. 

 Razvijajo občutek 

pripadnosti. 

 Razvijajo spretnost 

komunikacije. 

Alenka Vilicer / 

4. 19. 6. 2020 

ŠVN 

Ustvarjanje iz naravnih materialov  Razvijajo pozitiven odnos 

do narave. 

 Spoznavajo značilnosti 

različnih naravnih 

materialov.  

 Razvijajo ustvarjalnost in 

fino motoriko. 

 Poznajo pomen sodelovanja 

in pomoč drug drugemu. 

 Razvijajo kritično 

vrednotenje izdelkov. 

Alenka Vilicer 

 

/ 

 
  



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 20. 9. 2019 Tek po ulicah mesta Kočevje  -Učenci pretečejo ustrezno razdaljo 

-Odpravljanje strahu pred 

tekmovanji 

--zadovoljitev otrokove potrebe po 

gibanju 

-Pridobivanje izkušenj in znanj 

-Razumsko dojemanje športa 

 

Sašo Mrnjec / 

2. 9. 10. 2019 Pohod, Pugled -razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice 

- Osvajanje temeljnih spretnosti 
-Razumsko dojemanje športa 
-Prijetno doživljanje športa 
-Obnašanje pri pohodu 
 

Aljoša Adamič 4 

3. 12. 11. 2019 Plavanje, Terme Čatež 

Pohod 

-prilagajanje na vodo 

-razvoj aerobnih sposobnosti 

-doseganje standardov znanja 

-seznanitev s pravilnim obnašanjem 

-medsebojno sodelovanje v skupini 

 

Aljoša Adamič 20 

4. 22. 4. 2020 Naša šola miga -Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami 

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah 

-medgeneracijsko druženje 

Sašo Mrnjec / 



-razvija koordinacijo in spretnost 

-upoštevajo navodila 

5. 16. 6. 2020 

ŠVN 

Šola v naravi, igre z žogo -razvijanje koordinacije in 

motorike 

- medsebojno sodelovanje v skupini 

-razvija koordinacijo in spretnost 

-upoštevajo navodila 

-upoštevanje navodil 

 

Sašo Mrnjec / 

 


