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

datum

naslov in kratka vsebina

3. 10. 2019 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 kd 2 uri

2.

7. 2. 2020 Žive naj vsi narodi
Delni 3 ure

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

3.

15. 6. 2019 Slovo ob zaključku OŠ

Utrjevanje medsebojnih vezi,
krepitev prijateljstva.

Mateja Junc
Mojca Hribar

Mateja Junc

7e
2 evra

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1. 7. 10. 2019 Mirtoviški potok

cilji

koordinator,
odgovorni

CENA

Mateja Junc

ŠVN

2. 8. 10. 2019 Geomorfološka sestava kolpske doline Spoznavanje kamnin kolpske doline, Mateja Junc

ŠVN

Spoznavanje vod in izvirov,
spoznavanje kamnin v vodnem
svetu, spoznavanje živali in drugih
organizmov v vodnem svetu,
samostojno delo v skupinah,
oblikovanje zavesti o pomenu
potokov
spoznavanje sestave in strukture
kamnin, spoznavanje geološkega
razvoja skozi stoletja, vpliv na
živalski svet, aktivno skupno delo

3. 11. 10. 2019 Pragozd Krokar

Zakonitosti pragozda, Pomen in
Mateja Junc
načini dela za očuvanje le- tega,
spoznavanje živalstva in rastlinstva v
pragozdu, krepitev zavedanja o
vplivu gozda na človeka, iskanje
novih rešitev in idej, aktivno
skupinsko delo

ŠVN

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

1.

okt. ali
Predstavitev Gimnazije in srednje šole -Ogled šole
nov. 2019 Kočevje
-Predstavitev tri in štiriletnih
programov na GSŠK
-Možnost nadaljnjega šolanja
-Delavnice s praktičnim prikazom

2.

5. 12.
2019

Izdelki za Bazar

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

3.

11. 10.
2019

Čistilna naprava

Razumevanje delovanja in pomen Mateja Junc
za kolpsko dolino, usvajanje novih
znanj s področja ekologije, uspešno
delo v timu, oblikovanje zavesti o
pomembnosti čistih voda za naše
okolje, utrjevanje prijateljstva in
pomoči šibkejšemu

4.

12. 6.
2020

Priprave za valeto

Organizacija celotnega poteka
Mateja Junc
valete, sproščen nastop na odru,
Spodbujanje kreativnosti, umetniška
in glasbena vzgoja, druženje

Meta Rupar

CENA

/

/

ŠVN

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1.

20. 9. 2019

Tek po ulicah mesta Kočevje

2.

9. 10. 2019
ŠVN

3.

15. 11. 2019

Plavanje, Terme Čatež
Pohod

4.

14. 1. 2020

Drsanje, Kočevje
Smučanje, Krvavec

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

Šola v naravi, Osilnica, športno -premagovanje strahu pred višino Mateja Junc
-spoznajo opremo športnega
plezanje
plezalca;
-spoznajo tehniko športnega
plezanja;
-preizkusijo se v plezanju na umetni
steni;
-krepijo zdrav občutek samozavesti
in zaupanja vase;

CENA

/

ŠVN

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

20

-učenci se seznanijo z osnovami Franc Valda
drsanja in smučanja

2
30

Pohod, ravninski
Pohod, nočni, Mestni vrh

-razvoj aerobnih sposobnosti
-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

/

