
 
 
 
 

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

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

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.  

Mateja Malnar 
Tatjana Gornik 

 

2. 5. 2. 2021 Slovenija, vse najboljše 
Spodbujanje narodne zavesti, 
ljubezni do jezika in domovine 

Jadranka Zekić  

3.  3. 6. 2021  NARODNA GALERIJA Ljubljana 

Ob ogledu umetnin spoznavati 
znana umetniška dela in njihove 
avtorje. Naučiti se opazovati 
umetnine in seznaniti se s pravili 
obnašanja v takšni kulturni ustanovi.  

Martina Porenta Pleše  
3eur  + 
prevoz 

 



 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 18. 9. 2020 Sredozemsko rastlinstvo - ŠVN 

Spoznati in prepoznati sredozemsko 
rastlinstvo. 
Primerjati življenjske pogoje za rast rastlin 
v običajnih pogojih (npr. rastline na 
travniku) v  “posebnih” pogojih 
(sredozemske rastline). 
Primerjati mehanizme izločanja soli pri 
rastlinah in človeku. 

Sašo Mrnjec  

2. 6. 5. 2020 Tokovi 

Sodelovati pri različnih naravoslovnih 

poskusih (snovni tok, toplotni tok in 

električni tok). 

Spoznati različne vrste tokov (snovni tok, 

električni tok in toplotni tok) in med njimi 

razlikovati. 

Navesti primere tokov iz narave ali 

življenja. 

Razumeti, da vsak tok poganja gonilna 

razlika (to znati tudi razložiti s primeri). 

Razlikovati med toplotnimi prevodniki in 

izolatorji ter s primeri ponazoriti pomen in 

uporabo prevodnikov v življenju in naravi. 

Neža Sedej  

3. 14. 6. 2021 Kočevsko - Dotik pragozda 
Natančneje spoznati Kočevsko in Kočevski 

Rog (obisk Rajhenavskega pragozda – 
Neža Sedej 

Po 

dogovoru 



jelka, kraljica Roga; ostanki Žage Rog, 

udorna jama Prelesnikova koliševka). 

Razlikovati med “navadnim gozdom”, kjer 

gospodari človek in Pragozdom, kjer 

gospodari narava sama.  

Iskati znake in jim slediti kot prisotnosti 

divjih živali v njihovem naravnem okolju. 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 14. 9. 2020 Land Art 

- Samostojno iskanje ustreznih 
naravnih materialov.  
-Razvijajo natančnosti, motoričnih 
spretnosti in kreativnosti.  
- Kritično vrednotijo izdelke.  
- Razvijajo občutek pripadnosti. 
-Razvijajo spretnost komunikacije. 

Sašo Mrnjec  

2. 16. 9. 2020 Ustvarjanje iz naravnih materialov 

-Razvijajo pozitiven odnos do 
narave.  
-Spoznavajo značilnosti različnih 
naravnih materialov.  
-Razvijajo ustvarjalnost in fino 
motoriko.  
-Poznajo pomen sodelovanja in 
pomoč drug drugemu.  
-Razvijajo kritično vrednotenje 
izdelkov. 

Sašo Mrnjec  

3. marec Les 
Učenci spoznajo delo z lesom, 
spoznajo laserski ter CNC stroj, 
izdelajo lesen izdelek. 

Tanja Lavrič 6 € 

4. april Jarmov dan 

Učenci spoznavajo dela in umetniški 
način ustvarjanja kiparja Staneta 
Jarma Dela tudi poiščejo med 
sprehodom po mestu. Praktično se 
seznanijo s postopkom lesoreza. 

Martina Porenta Pleše  



 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 15. 9. 2020 Pohod, šola v naravi 

-razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

okolice  

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

Sašo Mrnjec / 

2 17. 9. 2020 
Športne igre, košarka, odbojka, boj med 

dvema ognjema 

-medsebojno sodelovanje 

-fair play 

-upoštevanje pravil iger 

-poznavanje sodniških znakov 

-zadovoljstvo ob gibanju 

Sašo Mrnjec / 

3. 14. 1. 2021 
Zimski, pohod, drsanje, hokej 

 

-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  

Sašo Mrnjec 
2€ 

/ 



-Razumsko dojemanje športa  
-Prijetno doživljanje športa  
-Obnašanje pri pohodu 
 

4. 17. 3. 2021 
Plavanje, Terme Čatež 

 

-prilagajanje na vodo  

-razvoj aerobnih sposobnosti  

-doseganje standardov znanja  

-seznanitev s pravilnim 

obnašanjem  

-medsebojno sodelovanje v 

skupini 

 

Aljoša Adamič  

5. 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 / 

 


