DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2019/2020
OSMI 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 18.10.2019 Ogled musicala Cvetje v jeseni
delni
Delni kd 2uri
2 7. 2. 2020 Žive naj vsi narodi
delni
3

12. 6. 2020 Obisk parlamenta in Hiše EU

Mateja Junc
Mojca Hribar

7e

Ozaveščanje ljubezni do domovine, Jadranka Zekić
jezika in naroda. Sodelovanje na
Prešernovem nagradnem natečaju.

2 evra

Učenci spoznajo delovanje
pomembnih ustanov RS in EU.

prevoz

Mateja Malnar

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

1. 10.12. 2019

Vreme

- pove, da zrak povzroča tlak,
Nadja Oberstar
- pozna fizikalne lastnosti zraka pove normalen zračni tlak,
- opredeli temperaturo kot eno izmed
količin, ki opisuje stanje
opazovanega telesa,
- spozna Celzijevo skalo in zna
pretvarjati iz Kelvinove v Celzijevo
skalo in obratno,
-spoznajo termometre kot naprave za
merjenje temperature.

V sklopu
ŠVN

2.

11.12. 2019

Zdravilne in uporabne rastline

- razumevanje dejavnikov, ki
Nadja Oberstar
vplivajo na stabilnost oziroma
nestabilnost ekosistemov
- poznavanje širših skupin
organizmov, razumevanje njihove
vloge v ekosistemu in zmožnosti za
primerjanje in določanje vrst
pogostih organizmov
- zavedanje o pomenu biodiverzitete
- ustrezen in odgovoren odnos do
narave na podlagi znanja in
razumevanja ter interes za njeno
aktivno ohranjanje

V sklopu
ŠVN

3.

13.12.
2019

Kamnine in prst na Pohorju

- razumevanje dejavnikov, ki
vplivajo na stabilnost oziroma
nestabilnost ekosistemov,

V sklopu
ŠVN

Nadja Oberstar

- učenje na podlagi opazovanj,
poskusov in ročne spretnosti (npr.
veščine rokovanja z biološkim
materialom),
- razumevanje naravnih procesov in
načinov kemijskega proučevanja
narave,
- znajo prepoznavati kemijske
spremembe
- spozna bistvene vire elementov in
spojin v naravi (zrak, voda,
zemeljska skorja)

TEHNIŠKI DNEVI

Zap.
št

datum

naslov in kratka
vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

1.

5. 12. 19

Izdelki za Bazar

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

2.

12.12.
2019

Po starodavnih poteh

-spoznajo pomen verstev, krščanstva, v
Nadja Oberstar
zgodovini slovenskega naroda, pa tudi drugih
narodov, kultur in civilizacij.
-spoznajo tipične izdelka iz kovin in našteje
njihovo namembnost,
-predstavijo uporabo kovin na značilnih
področjih
-naštejejo profile in primere uporabe, pove kaj
je polizdelek

3.

januar

Kovine

Spoznajo delo s kovinami in izdelajo izdelek Klemen Kovačič

4.

april 2020 Dan odprtih vrat kočevskih
podjetij

Meta Rupar
-Učenci spoznajo različna podjetja v
regiji.
-Učenci se seznanijo z možnostjo
zaposlovanja.
-Učenci se seznanijo z možnostjo
kadrovskega štipendiranja v obiskanih
podjetjih.
-Učenci spoznajo izdelke in storitve, ki jih
podjetja izdelujejo / izvajajo.

CENA

/

ŠVN

5€
brezplačno

-Učenci se naučijo na katerih izob.
programih lahko pridobijo izobrazbo
potrebno za zaposlitev v podjetju.

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1.

20.9.2019

Tek po ulicah mesta Kočevje

2.

15.11.2019

Plavanje, Terme Čatež
Pohod

-prilagajanje na vodo
Aljoša Adamič
-razvoj aerobnih sposobnosti
-doseganje standardov znanja
-seznanitev s pravilnim obnašanjem
-medsebojno sodelovanje v skupini

20
/

3.

9.12.2020
ŠVN

Športno plezanje

- razvija koordinacijo gibanja,
Nadja Oberstar
ravnotežje, moč mišic s plezanjem
po mali in veliki steni,
- prepozna plezalno opremo in njen
pomen pri varnosti,
- uporabljajo osnovno tehniko
plezanja ter nekatere elemente
nadaljevalne tehnike plezanja,
- pozna različne načine varovanja

V sklopu
ŠVN

4.

14.1.2020

Drsanje, Kočevje
Smučanje, Krvavec
Pohod, ravninski

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

-učenci se seznanijo z osnovami Franc Valda
drsanja in smučanja
-razvoj aerobnih sposobnosti

CENA

V sklopu
ŠVN

2
30
/

Pohod, nočni, Mestni vrh

-spoznavajo se z različnimi
tehnikami drsanja in smučanja
-spoznavanje opreme
-skrbijo za varnost na smučišču in
drsališču
-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje
okolice
- Osvajanje temeljnih spretnosti
-Razumsko dojemanje športa

-Prijetno doživljanje športa
-Obnašanje pri pohodu
5.

22.4.2020

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

/

