
 
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2020/2021 
 
OSMI RAZRED 
 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 5. 2. 2021 Slovenija, vse najboljše 
Spodbujanje narodne zavesti, 

ljubezni do jezika in domovine.  
Jadranka Zekić  

2  
 
2. 6. 2021 

 
Spoznavajmo našo Kočevsko  

 

Spoznavanje lokalne zgodovin in 

spodbujanje lokalne zavesti  

Mateja Malnar  
11 evrov 

na 
učnenca 

3 
14. 6. 2021 

 
Slovenija in EU 

Predstavitev in spoznavanje 
delovanja treh vej oblasti na lokalni, 
državni in evropski ravni.  

Mateja Malnar prevoz  

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 5. 10. 2020 Kamni in fosili 

Učenci preko motivacijskih iger, 
raznolikih preprostih nalog in 
opazovanj spoznajo osnovne 
pojme, povezane z geologijo in se 
srečajo z lokalnimi kamninami ter 
starodavnimi fosili. 

Maja Gole Premrl ŠVN 

2. 8. 10. 2020 Astronomija 

Učenci preko motivacijskih iger, 
preprostih nalog in terenskih 
opazovanj spoznajo osnovne 
pojme, povezane s to starodavno 
vedo. Z različnimi opazovalnimi 
pripomočki opazujejo Sonce in 
Luno. 

Maja Gole Premrl ŠVN 

3. 
22. 4. 2021 
 (čet.) 

 Dan Zemlje  
(obisk Komunale in Dinosa)  

-Obisk Komunale in ogled 
videoposnetka o ločevanju 
odpadkov v občini Kočevje ter o 
izgraditvi zbirnega centra Mozelj 
-Predelava bombažne majice v 
trajnostno eko vrečko za sadje in 
zelenjavo (za večkratno uporabo) 
-Dobljeno znanje primerno 
uporabiti v vsakdanjem življenju 

Andrejka Topić po dogovoru 

 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. januar Kovine Spoznajo delo s kovinami in izdelajo izdelek Klemen Kovačič 5 € 

2. sept.  2020 

Dan odprtih vrat 

kočevskih podjetij 

 

-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. 

Meta Rupar - 

3. 6. 10. 2020 
Orientacija s karto in 
brez nje 

Učenci bodo to praktično veščino pridobili 
preko dela v naravi in pridobivanja lastnih 
izkušenj. Orientirali se bodo pri iskanju 
določenih točk v naravi, in sicer s pomočjo 
karte in tudi brez nje. Igrali se bodo in se 
miselno preizkušali.  

Maja Gole Premrl ŠVN 

4. 9. 10.  2020 Miselne igre 
Učenci si bodo miselne igre in uganke izdelali 
sami in se v njih tudi med seboj preizkusili. 

Maja Gole Premrl ŠVN 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 7. 10. 2020 Pustolovski park 

Učenci se preizkušajo na 
spretnostnem poligonu, 
premagujejo elemente z lastno 
iznajdljivostjo po natančno podanih 
varnostnih navodilih vodje. 

Maja Gole Premrl ŠVN 

2. 15.1.2021 

Zimski, pohod, drsanje, hokej, 

smučanje 

 

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  
-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice  

- Osvajanje temeljnih spretnosti  
-Razumsko dojemanje športa  
-Prijetno doživljanje športa  
-Obnašanje pri pohodu 
 

Sašo Mrnjec 
2 € 
30€ 

3. 19.3.2021 

Plavanje, Terme Čatež 

 

 

-prilagajanje na vodo  

-razvoj aerobnih sposobnosti  

-doseganje standardov znanja  

-seznanitev s pravilnim obnašanjem  

-medsebojno sodelovanje v skupini 

Aljoša Adamič 20 € 



4. 21.4.2021 Naša šola miga 

-Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami  

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah  

-medgeneracijsko druženje  

-razvija koordinacijo in spretnost  

-upoštevajo navodila 

 

Marina Dekleva / 

5. 31.5.2021 pohod 

Učenci se seznanijo z različnimi 

športnimi panogami  

-čim večja prisotnost staršev na 

delavnicah  

-medgeneracijsko druženje  

-razvija koordinacijo in spretnost  

-upoštevajo navodila 

 

Marina Dekleva / 

 


