
 
 
 
 

DNEVI DEJAVNOSTI OŠ ZBORA ODPOSLANCEV 2021/2022 
 
SEDMI 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. 

16. 11. 

2021, 17. 

11. 2021 

Dan ogrlice kultur 
Spoznavanje naše kulturne dediščine in 
izročila. 

Neža Sedej  

3. 4. 2. 2022 Prešernov dan 

kulturno ozaveščanje; spodbujanje 

učencev h kulturno-umetniškemu 

ustvarjanju in sodelovanju na 

nagradnem literarnem natečaju 

Petra Špiletič Latin ŠVN 

 



NARAVOSLOVNI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. 1. 2. 2022 
  ŠVN - Vremenske razmere in 

prilagoditve živali v visokogorju 

- Seznanitev učencev z 
nevarnostmi, ki jih pesti 
visokogorje,  

- razlikovanje visokogorskih 
vremenskih razmer od 
običajnih, 

- spoznavanje živalskih vrst v 
visokogorju, 

- spoznavanje načina življenja 
nekaterih živali, ki živijo v 
visokogorju, 

        -   usvajanje osnov prve pomoči 
- oblikovanje spoštljivega in 

kulturnega odnosa do živali 
in narave v visokogorju. 
 

ŠVN (Marina Dekleva)  

2. 18. 5. 2022 Kočevsko - Obisk kočevarskih vasi 

- natančneje spoznati 

Kočevsko in Kočevski Rog  

- sodelovati na delavnicah 

predelave sadja (Koprivnik) 

- seznaniti se s kmečkimi 

opravili in imeti stik z 

domačimi živalmi (kmetija 

Rajhenav) 

Neža Sedej cca. 9 eur 



3. 

8. 6. 2022, 

9. 6. 2022, 

10. 6. 2022 

Obisk lokalnega čebelarja, 
ozaveščanje pomena čebel in čmrljev 

- poglobiti zavest o pomenu 
čebel za življenje na Zemlji 

- natančneje spoznati 
zgradbo in lastnosti čebel 
ter njihov način življenja 

- spoznati delo čebelarja 
- seznaniti se s postopkom 

pridelave medu 

Neža Sedej 

Po dogovoru, 

glede na število 

učencev. 

 



TEHNIŠKI DNEVI 
 

Zap. 
št 

datum naslov in kratka vsebina cilji koordinator, odgovorni CENA   

1. oktober  

             - učenci spoznajo osnove p                    
odjetništva 
           - aktivno delo v delavnicah, 
           - izdelek, produkt, marketing 
 

Mateja Junc 
Cca 2,5 

eur 

2. 2.2.2022  ŠVN - Reševanje v gorah 

- Seznanitev učencev o 

nevarnosti v visokogorju, 

- seznanitev o pravilnem in 

varnem obnašanju na 

smučišču in v gorah, 

- bonton obnašanja v gorah, 

- seznanitev o primerni 

pohodniški opremi, 

- seznanitev osnov prve 

pomoči. 

ŠVN, Marina Dekleva / 

3. 3.2.2022 
 ŠVN- 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. 

ŠVN, Marina Dekleva / 



4. 31.1.2022  ŠVN - Izbira smuči 

- Seznanitev učencev s 
smučarsko opremo, 

- Seznanitev učencev pri izbiri 
in nakupu smučarske 
opreme, 

- Seznanitev učencev, kako 
pomembna je dolžina smuči 
pri posameznih disciplinah 
pri smučanju 

- odnos do smučarske 
opreme, 

- pozitiven odnos do dela. 

ŠVN, 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, 

- razvoj aerobnih sposobnosti,  
- spoznavanje opreme, 
- skrb za varnost (navajanje na 

upoštevanje pravil smučišču, 
drsališču oz. pohodu), 

    Sašo Mrnjec 
30€ 
2€ 

 



- razvoj vzdržljivosti,   
- usvajanje temeljnih 

spretnosti smučanja ali 
drsanja, 

- razumsko dojemanje športa, 
- razbremenitev in sprostitev. 

 

 

3. 1.2.2022  

ŠVN -  POHOD PO OPISANI POTI 

( OP. Zaradi uvedbe novega šol. 

Koledarja, 4.2. v 7. r dva dneva dej. Na 

isti dan) 

 

- razvoj vzdržljivosti, - 
spoznavanje okolice,  

- usvajanje temeljnih 
spretnosti,  

- razumsko dojemanje športa, 
prijetno doživljanje športa,  

-  primerno obnašanje pri 
pohodu 

 

   Aljoša Adamič / 

4. 12.5.2022 

 

PLAVANJE, Terme Čatež. Otroci bodo 

razdeljeni v več homogenih skupin. 

Vsaka skupina bo imela svojega 

vaditelja . 

 

- prilagajanje na vodo, 
- doseganje zanesljivosti v 

plavanju,  
- 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 

      Aljoša Adamič 20 € 



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, zdrava 
tekmovalnost), 

- spoštovanje pravil iger in fair 
playa. 

 

   Marina Dekleva / 

 


