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

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

1.

5. 10. 2020 RTM Kočevska

Spoznavanje življenja, dela in
pomena Hansa Ramorja. Pomen
letalstva za domači kraj.
Spoznavanje šolanja in poklica
pilota. Krepitev lokalne zavesti.

2.

5. 2. 2021 Slovenija, vse najboljše

Spodbujanje narodne zavesti,
ljubezni do jezika in domovine

Jadranka Zekić

Spoznavanje družinske zgodovine,
Spodbujanje strpnosti med učenci
različnih narodnosti in kultur.

Mojca Hribar Osmak

3.

10.11.2020

Ogrlica kultur

Mateja Malnar
Tatjana Gornik

CENA

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

1.

ŠVN, 10. 5.
Morje
2021

Seznanjanje s posameznimi
morskimi življenjskimi predeli,
spoznavanje rastlinskega in
Mojca Hribar Osmak
živalskega planktona,povezovanje
živalskih in rastlinskih predstavnikov
v prehranjevalne splete

2.

ŠVN, 13. 5.
Čiste snovi in zmesi
2021

Razlikovanje med čistimi snovmi in
zmesi. Spoznavanje metod ločevanja Mojca Hribar Osmak
čistih snovi iz zmesi.

14. 6. 2020 Kočevsko - Obisk kočevarskih vasi

Natančneje spoznati Kočevsko in
Kočevski Rog (predstavitev Zavoda
Nesseltal in izvedba delavnic).
Seznaniti se s kmečkimi opravili
(kmetija Rajhenav). Obiskati
delavnico predelave sadja pri
Kočevarjih.

3.

Neža Sedej

CENA

ŠVN

ŠVN

Po
dogovoru

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

CENA

1. november

Podjetništvo

Razvijanje ustvarjalnosti in
kreativnosti, oblikovanje
podjetniškega razmišljanja, iskanje
Mateja Junc
idej, spoznavanje različnih
pristopov, oblikovanje poslovnega
načrta

2.

Tehniški muzej Slovenije

Voden ogled Tehniškega muzeja
Slovenija

3. ŠVN, 12. 5. 2021

Gozd

Spoznavanje vrste gozdov in njihove
značilnosti, razlikovanje med
značilnimi vrstami gozdnih listavcev
Mojca Hribar Osmak
in iglavcev, spoznavanje
najpogostejših vrst gozdnih grmov in
podrasti.

ŠVN

4. ŠVN, 14. 5. 2021

Oljke in oljkarstvo

Spoznavanje značilnih rastlin ob
morju ter njihove povezanosti z
življenjskimi razmerami.

ŠVN

Nadja Oberstar

Mojca Hribar Osmak

cca. 3
evre

cca. 10 €

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

1.

datum

15.1.2021

naslov in kratka vsebina

Zimski, pohod, drsanje, hokej,
smučanje

cilji

koordinator, odgovorni

učenci se seznanijo z osnovami
drsanja in smučanja
-razvoj aerobnih sposobnosti
-spoznavajo se z različnimi
tehnikami drsanja in smučanja
-spoznavanje opreme
-skrbijo za varnost na smučišču in
drsališču
Sašo Mrnjec
-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje
okolice
- Osvajanje temeljnih spretnosti
-Razumsko dojemanje športa

CENA

2€
30 €

-Prijetno doživljanje športa
-Obnašanje pri pohodu

2.

18.3.2021

3.

21.4.2021

Plavanje, Terme Čatež

Naša šola miga

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

-Učenci se seznanijo z različnimi
Marina Dekleva
športnimi panogami

20 €

/

-čim večja prisotnost staršev na
delavnicah
-medgeneracijsko druženje
-razvija koordinacijo in spretnost
-upoštevajo navodila

4.

5.

ŠVN, 11. 5.
2021

31.5.2021

Pohod

Pohod

Učenje racionalne hoje po ravne in
strmini, razvijanje vzdržljivosti,
razvijanje strpnega in prijateljskega
Mojca Hribar Osmak
vedenja v skupini.

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

ŠVN

/

