DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2019/2020
ŠESTI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
št
1.

datum

naslov in kratka vsebina

3. 10. 2019 RTM – Leto čebel in medu

cilji

koordinator,
odgovorni

Spoznati pomen čebel za življenje na Andrejka Topić,
Neža Sedej
Zemlji.
Spoznati zgradbo in lastnosti čebel
ter njihov način življenja.
Spoznati delo čebelarja.
Seznaniti se s postopkom pridelave
medu.
Medpredmetno povezovanje učne
snovi o čebelah.
Sodelovanje na različnih delavnicah
in uporaba znanja v praksi.
Usvajanje primernega vedenja in
spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja.

CENA

Povezovanje naravoslovnega znanja
z vsakdanjikom.
2.

7. 2. 2020 Žive naj vsi narodi

Ozaveščanje ljubezni do domovine, Franc Valda
jezika in naroda. Sodelovanje na
Prešernovem nagradnem natečaju.

3.

12. 6. 2020 Spoznajmo tuje jezike

Učenci spoznajo različne tuje jezike Nikolina Pleše
v delavnicah z zunanjimi sodelavci.
Spoznajo osnovne besede, abecedo,
pesmice in osnovne sporazumevalne
fraze. Spoznajo kulturne značilnosti.
Aktivno uporabijo naučene fraze.

ŠVN

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1.

4.2.2020

2.

7. 5. 2020 Rastlinjak

11. 5. 2020 Tokovi
NPZ

koordinator,
odgovorni

ŠVN- Krvavec, Vreme in vremenski Učenci raziskujejo in spoznavajo različne Franc Valda
oblike vremenskih pojavov.
pojavi

NPZ

3.

cilji

Spoznati rastlinjak kot umetni ekosistem. Neža Sedej
Sodelovanje na različnih delavnicah in
uporaba znanja v praksi.
Uporabiti pridobljeno znanje pri pouku
naravoslovja:
 Ponoviti zgradbo rastlin (rastlinski
organi).
 Spoznati pogoje za rast in razvoj
rastlin.
 Razumeti zgradbo cveta in med
seboj glede na zgradbo primerjati
različne cvetove.
Usvajanje primernega vedenja.
Spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja.
Povezovanje naravoslovnega znanja z
vsakdanjikom.
Seznaniti se z različnimi vrstami tokov
(električni, vodni, plinski in toplotni).
Sodelovanje na različnih delavnicah in
uporaba znanja v praksi.
Uporabiti pridobljeno znanje pri pouku
naravoslovja:

Neža Sedej

CENA

V sklopu
ŠVN



Spoznati za kaj vse uporabljamo
električno, vodno in toplotno
energijo.
 Razlikovati med toplotnimi
prevodniki in izolatorji in navesti
primere teh.
Usvajanje primernega vedenja.
Spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja.
Povezovanje naravoslovnega znanja z
vsakdanjikom.

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

1. 5. 12. 19

Izdelki za Bazar

Učenci oblikujejo in pripravijo
izdelke za Bazar, razvijajo ročne
spretnosti, spoznavajo različne
materiale in čut za estetiko.

Martina Porenat Pleše

2.

5.2.2020

Priprava smuči

Učenci se seznanijo s pravilno
pripravo smuči.

Franc Valda

ŠVN

3.

Marec 2020

Les

Učenci spoznajo delo z lesom,
spoznajo laserski ter CNC stroj,
izdelajo lesen izdelek.

Tanja Lavrič

5€

4.

20. 4. 20

Jarmov dan

Učenci spoznavajo dela in umetniški Martina Porenta Pleše
način ustvarjanja kiparja Staneta
Jarma Dela tudi poiščejo med
sprehodom po mestu. Praktično se
seznanijo s postopkom lesoreza.

/

/

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1.

20.9.2019

Tek po ulicah mesta Kočevje

2.

13.112019

Plavanje, Terme Čatež
Pohod

cilji

-Učenci pretečejo ustrezno
razdaljo
-Odpravljanje strahu pred
tekmovanji
--zadovoljitev otrokove potrebe
po gibanju
-Pridobivanje izkušenj in znanj
-Razumsko dojemanje športa

koordinator,
odgovorni

Sašo Mrnjec

-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje Aljoša Adamič
okolice
Osvajanje
temeljnih

CENA

/

20
/

spretnosti
-Razumsko dojemanje športa

-Prijetno doživljanje športa
-Obnašanje pri pohodu
3.

3.2.2020
ŠVN

Šola v naravi, pohod, Krvavec

-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje Franc Valda
okolice
-Osvajanje temeljnih spretnosti
-Razumsko dojemanje športa

/

-Prijetno doživljanje športa
-Obnašanje pri pohodu
4.

6.2.2020

Šola v naravi, Krvavec, veleslalom

-razvijanje tekmovalnosti

Franc Valda

/

ŠVN

5.

22.4.2020

-pridobivanje novih informacij v
tekmovalnih pogojih
-premagovanje treme
-razvijanje koordinacije
-osvajanje temeljnih spretnosti
Naša šola miga

-Učenci se seznanijo z različnimi Sašo Mrnjec
športnimi panogami
-čim večja prisotnost staršev na
delavnicah
-medgeneracijsko druženje
-razvija koordinacijo in spretnost
-upoštevajo navodila

/

