DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2020/2021
TRETJI RAZRED
KULTURNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

Zaključna prireditev RTM

-na prireditvi spoznajo pomen
tematskega leta
-se kulturno obnašajo

2. 6.4. 2021

Obisk knjižnice

spoznajo prostore v knjižnici in delo
knjižničark
-izvedo, kako se v knjižnici
Andreja Pogorelec
obnašamo
-prisluhnejo književnemu delu
Šenk
-razvijajo pozitiven odnos do knjig
-napišejo in ilustrirajo svojo prvo
zgodbico

3. 17.6.2021

Zaključna prireditev - generalka

-vadijo za zaključni nastop za starše

Andreja Pogorelec
Šenk

-podelitev spričeval

Nataša Bjelajac

1. 5.2. 2021

4. 24.6..2021 Zadnji šolski dan in dan državnosti

Nataša Bjelajac

CENA

-sodelovanje na proslavi
-se primerno obnašajo na prireditvi
-si zapomnijo navodila za varno
preživljanje počitnic
-se poslovijo od učiteljic in sošolcev

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

-opazujejo naravo na poučnem
sprehodu
-opazujejo živa bitja ob vodi in v
njej
ŠVNČateške
topliceOgled
rastlinskega
1. 11.12.2020
-vedo, da je življenje v vodi
in živalskega sveta ob potoku
drugačno kot na kopnem
-primerjajo rastline
-opazujejo različne živali

koordinator, odgovorni

CENA

Nataša Bjelajac

2. April 2021 Skrb za zdravje

-spoznajo pomen skrbi za zdravje
-spoznajo navade zdravega
prehranjevanja
Nataša Bjelajac
-izvedo, kako ohranjati zdravje
-spoznajo pomen gibanja za zdravje
-vedo, kako ukrepati, ko zbolimo

3. 21.6.2021 Orlova pot

-spoznajo našo Kočevsko
-opazujejo naravo na poučnem
sprehodu okoli Reškega jezera
-izvedo pomen gozdnega rezervata
-spoznajo življenje orla belorepca
-spoznajo podrobnosti o rjavem
medvedu

Nataša Bjelajac

8€

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

1. 5.10.2020

2. 1.3. 2021

3. 3.5, 7.5. 2021

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

RTM – Ramorjevo leto

-spoznajo prvega kočevskega pilota
in graditelja letal
-spoznavajo temo tematskega leta
-likovno ustvarjajo
-pripravijo razstavo
-obeležijo občinski praznik

Življenje nekoč - obisk muzeja

-obiščejo muzej
-spoznavajo življenje ljudi nekoč
-opazujejo razstavljene predmete
Jožica Sevšek
-vedo, kako se obnašamo v muzeju
-znajo ceniti kulturno in naravno
dediščino

Hufnaglov dan

-obiščejo gozd
-opazujejo drevesa, podrast in jih
medsebojno primerjajo in opisujejo
-poiščejo različne živali in si jih
ogledajo
Nataša Bjelajac
-spoznajo delo Leopolda Hufnagla
na Kočevskem
-vedo, kako je treba skrbeti za
gozdove

CENA

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

1.

2.

3.

4.

datum

23.9.2020

8.12.2020

9.12.2020

10.12.2020

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

Ravninski pohod

- spoznavajo naravne značilne
območja, po katerem poteka pohod.
-zadovoljijo potrebo po gibanju
Jožica Sevšek
-razvijajo vztrajnost in vzdržljivost
-upoštevajo pravila hoje v skupini
-skrbijo za varnost

ŠVN - Čateške toplice - plavanje

-prilagajajo se na vodo
-izvajajo različne igre v vodi
-urijo vzdržljivost
-preplavajo 25 m ali več
-navajajo se na samostojnost
-razvijajo pozitivne medosebne
odnose

Aljoša Adamič

ŠVN - Čateške toplice - plavanje

-prilagajajo se na vodo
-izvajajo različne igre v vodi
-urijo vzdržljivost
-preplavajo 25 m ali več
-navajajo se na samostojnost
-razvijajo pozitivne medosebne
odnose

Aljoša Adamič

ŠVN - Čateške toplice - plavanje

-prilagajajo se na vodo
-izvajajo različne igre v vodi
-urijo vzdržljivost
-preplavajo 25 m ali več
-navajajo se na samostojnost

Aljoša Adamič

CENA

cca 140€

cca 140€

cca 140€

-razvijajo pozitivne medosebne
odnose

5.

21.4. 2021

Naša šola miga

-športno sodelovanje in
medgeneracijsko sodelovanje
-zadovoljijo potrebo po gibanju
-razvijajo vzdržljivost in vztrajnost Jožica Sevšek
-krepijo občutek samozavesti in
zaupanja vase
-skrbijo za varnost

