
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2021/2022 
 
ŠESTI RAZRED 
 
KULTURNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 4. 10. 2021 RTM, Kočevje, mesto 550 
spoznavanje zgodovinskega razvoja mesta in 

razvijanje pripadnosti domačemu kraju 
Tatjana Gornik, Katja 
Koleta, Tilen Nosan 

 

2. 7. 1. 2022 
OGLED DOKUMENTARNEGA 
FILMA  

- Ogled dokumentarnega filma o 
slovenskih alpinistih, 

- seznanitev s športi, ki so  povezani z 
gorami, 

- spoznavanje slovenskih alpinistov, 
ekstremnih smučarjev in drugih 
ekstremnih športnikov, 

- seznanitev s preživetjem v 
visokogorju, 

- preživetje v ekstremnih razmerah in 
reševanje v gorah 

   Marina Dekleva ŠVN 



3. Junij 2022 Narodna galerija 

-ogled stalne zbirke umetnin 
-spoznavanje pomembnih umetnikov in 
njihovih umetniških del 
-naučiti se postopka, kako opazovati 
umetnino 
-spoznavanje galerijskega bontona 
 

Martina Porenta Pleše 
4 eur + 
prevoz 

 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji 
koordinator, 

odgovorni 
CENA   

1. 3. 1. 2022 
Vremenske razmere in prilagoditve 

rastlin v visokogorju 

- Seznanitev učencev z 
nevarnostmi,  ki jih pesti 
visokogorje, 

- razlikovanje visokogorskih 
vremenskih razmer od običajnih, 

- spoznavanje rastlinstva v 
visokogorju, 

- seznanitev s primerno pohodniško 
opremo, 

- usvajanje osnov prve pomoči, 
- oblikovanje kulturnega in 

spoštljivega odnosa do rastlinstva 
in narave. 

 

    ŠVN        
Marina            
Dekleva) 

/ 

2. 
NPZ  
(6. 5. 2022) 

Tokovi  

- sodelovati pri različnih 

naravoslovnih poskusih ter na ta 

način spoznati različne vrste tokov 

(snovni, toplotni, električni) 

- razlikovati med različnimi vrstami 

tokov (snovni, toplotni, električni) 

- navesti primere tokov iz narave ali 

življenja 

- razumeti, da vsak tok poganja 

gonilna razlika 

- razlikovati med toplotnimi 

prevodniki in izolatorji ter s 

Neža Sedej / 



primeri ponazoriti pomen in 

uporabo prevodnikov v 

vsakdanjem življenju 

3. 15. 6. 2022 Kočevsko - Dotik pragozda 

- natančneje spoznati Kočevsko in 

Kočevski Rog 

- razlikovati med “navadnim 

gozdom”, kjer gospodari človek in 

pragozdom, kjer gospodari narava 

sama 

- poiskati znake in jim slediti kot 

prisotnosti divjih živali v njihovem 

naravnem okolju 

Neža Sedej cca. 9 eur 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. Sep – okt Jarmov dan 

-seznanitev z življenjem in likovnim 
izročilom umetnika Staneta Jarma 
-spoznavati umetnikova dela, ki se 
nahajajo v Kočevju in okolici 
-spoznati in se preizkusiti v tehniki 
lesoreza 
-razvijati ročne spretnosti 

Martina Porenta Pleše / 

2. 

Prva 
polovica 
novembra 
 

Les 
 

- seznanitev učencev z delom 
z lesom  

- seznanitev z različnimi stroji 
za obdelavo lesa 

-  izdelava preprostega 
lesenega izdelka 

- Spoznavanje srednje šole in 
poklica mizar 

Tanja Lavrič 
 

 

3. 4.1.2022 
       Priprava smuči in vzdrževanje                   
smučarske opreme 

- Seznanitev učencev s 
smučarsko opremo, 

- seznanitev učencev pri izbiri 
in nakupu smučarske 
opreme, 

- vzdrževanje smučarske 
opreme, 

- odnos do smučarske 
opreme, 

- pozitiven odnos do dela. 
 

Marina Dekleva / 



4. 5.1.2022               Reševanje v gorah 

- Seznanitev učencev o 
nevarnostih v gorah, 

- razlikovanje gorskih 
vremenskih razmer od 
običajnih, 

- seznanitev o primerni in 
varni pohodniški opremi, 

- spoznavanje različnih tehnik 
reševanja v gorah, 

- usvojitev osnov prve 
pomoči. 

 

 Marina Dekleva / 

 



ŠPORTNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 18.10.2021 

POHOD (ravninski in višinski pohod) 

Zaradi covid razmer bodo učenci 

razdeljeni po razredih (mehurčki) in se 

odpravili na različne lokacije. 

 

- Spodbujati zdrav način 
življenja,  

- razumevanje koristnosti 
pohodništva in navajanje 
na kakovostno 
preživljanje prostega 
časa, 

- oblikovanje pristnega, 
čustvenega, spoštljivega 
in kulturnega odnosa do 
narave in okolja kot 
posebne vrednote, 

- razbremenitev in 
sprostitev, 

- razvoj vzdržljivosti, 
- razumsko in prijetno 

dojemanje športa,  
- primerno obnašanje pri 

pohodu, 
- spoznavanje bližnje 

okolice 

 

       Sašo Mrnjec 
 

/ 

2 17.12.2021 
SMUČANJE, DRSANJE, POHOD 

 

- Učenci se seznanijo z 
osnovami drsanja, 
smučanja oz. 
pohodništva, 

       Sašo Mrnjec 
 

30€ 
2€ 

 



- razvoj aerobnih 
sposobnosti,  

- spoznavanje opreme, 
- skrb za varnost (navajanje 

na upoštevanje pravil 
smučišču, drsališču oz. 
pohodu), 

- razvoj vzdržljivosti,   
- osvajanje temeljnih 

spretnosti smučanja ali 
drsanja, 

- razumsko dojemanje 
športa, 

- razbremenitev in 
sprostitev. 

 

3. 6.1.2022 
ŠVN POHOD PO OPISANI POTI  

 

- Razvoj vzdržljivosti, - 
spoznavanje okolice,  

- osvajanje temeljnih 
spretnosti,  

- razumsko dojemanje 
športa, prijetno 
doživljanje športa,  

-  primerno obnašanje pri 
pohodu 

 

       Aljoša Adamič 
 

/ 

4. 11.5.2022 

 

PLAVANJE, Terme Čatež. Otroci bodo 

razdeljeni v več homogenih skupin. Vsaka 

skupina bo imela svojega vaditelja . 

- Prilagajanje na vodo, 
- doseganje zanesljivosti v 

plavanju,  
      Aljoša Adamič 20 € 



 - razvoj aerobnih 
sposobnosti in 
vzdržljivosti v plavanju, 

- seznanitev s primernim 
obnašanjem na bazenu,  

- oblikovanje pozitivnih 
vedenjskih vzorcev 
(zdrave tekmovalnosti, 
spoštovanje športnega 
obnašanja, itd.), 

- razumevanje kakovosti 
športa in navajanje na 
kakovostno preživljanje 
prostega časa. 

 

5. 3.6.2022 
NAŠA ŠOLA MIGA 

 

- Učenci se seznanijo z 
različnimi športnimi 
panogami, 

- sodelovanje in vključitev 
staršev na delavnicah, 

- medgeneracijsko 
druženje, 

- razbremenitev in 
sprostitev, 

- oblikovanje pozitivnih 
vedenjskih vzorcev 
(zdrava tekmovalnost, 
spoštovanje športnega 
obnašanja), 

- spoštovanje pravil iger in 
fair playa. 

 

   Marina Dekleva / 



 


