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DNEVI DEJAVNOSTI 

Dneve dejavnosti se bo prilagajalo glede na epidemiološko sliko, veljavno zakonodajo in priporočila NIJZ. Po presoji učiteljev se bo posamezen 

dan dejavnosti lahko prilagodilo tudi glede na morebitno dodatno priložnost s strani zunanjih izvajalcev ter posebnosti posameznih podružnic. 

DNEVI DEJAVNOSTI V 1. RAZREDU 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči Strošek 

staršev 

KD Filmska vzgoja – ogled kratkih 

animiranih filmov 

Spoznavanje in vrednotenje filmske  

umetnosti, navajanje na primerno 

obnašanje in primerna oblačila. 

Poustvarjanje. 

SLJ, LUM, GUM, SPO 

november  tim filmske vzgoje, 

sodelujoči: 

razredničarke 

 / 

KD Obisk literarnega ustvarjalca/Dan 

ugank za razvoj divergentnega 

mišljenja 

 

 

Spoznavanje literarnega ustvarjalca in 

njegovih del. 

Zavedanje o primernem obnašanju na 

kulturnih prireditvah. 

Razvoj divergentnega mišljenja.  

  knjižničarka, 

razredničarke 

prevoz v 

OŠ 

Dobravlje, 

ogled po 

Zoomu ali v 

razredu 
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SLJ, LUM, GUM 

KD 

  

Lutkovna predstava – ogled v 

lutkovnem gledališču ali po spletu 

Spoznavanje in vrednotenje raznih 

zvrsti gledaliških predstav. 

Navajanje na primerno obnašanje in 

primerna oblačila. 

december, 

januar 

 razredničarke prevoz in 

vstopnina 

ali stroški 

ogleda 

predstave 

KD Dejavnosti ob dnevu šole – ena 

od naštetih dejavnosti: 

– Kamišibaj 

– Kratek animirani film 

– Lutkovna predstava 

– Dramatizacija 

– Pripovedovanje 

Vzgoja za kulturo in vrednote. 

Krepitev medvrstniškega sodelovanja. 

Upoštevanje bontona in krepitev zavesti 

o pripadnosti posamezni skupnosti. 

SLJ, SPO, LUM, GUM 

 december, 

januar, februar 

 razredničarke  / 

ND  Zdravstvena vzgoja 

 

Spoznajo pomen skrbi za osebno 

higieno, navajajo se na spoštljiv odnos 

do svojega telesa in skrb za njegovo 

higieno. Preventivne dejavnosti s 

področja preprečevanja širjenja 

nalezljivih bolezni. 

SPO, SLJ, ŠPO, LUM 

 september, 

oktober 

razredničarke, 

zdravstveni delavec ZD 

Ajdovščina 

/  
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ND  Naravna življenjska okolja Razlikujejo različna življenjska okolja, 

utemeljijo razlike med okolji, natančneje 

raziskujejo določeno življenjsko okolje v 

bližini in živa bitja v njem, zavzamejo se 

za skrb za okolje. 

SPO, SLJ, LUM, ŠPO  

 april/maj razredničarke  / 

ND Mladost na burji/Obeležitev 

občinskega praznika 

Krepitev ciljev občinskega projekta – 

pripadnost skupnosti, sodelovanje v 

domačem okolju, zavzemanje za dobre 

medsebojne odnose. 

SPO, LUM, SLJ, ŠPO 

maj razredničarke, zunanji 

sodelavci projekta 

Mladost na burji 

 / 

TD Urejanje učilnice, šolska pravila Uredijo učilnico, šolske potrebščine, 

ponovijo in dopolnijo šolski red in 

pravila. Izdelajo izdelek iz papirja, plute, 

kartona. 

SPO, SLJ, LUM 

2. 9. 2021 razredničarke  

TD Izdelovanje novoletnih okraskov Razvijajo ustvarjalnost in domišljijo, 

krepijo medsebojno sodelovanje, 

krepijo strpnost in varno uporabo orodja 

in pripomočkov, oblikujejo izdelke iz 

različnih materialov. 

december razredničarke  
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SPO, LUM 

TD  Praznik črk/Dan ekologije Spoznajo vse črke slovenske abecede, 

izdelajo izdelek v povezavi z branjem 

poznanih črk. ALI: 

Spoznajo pomen skrbi za ekologijo, 

navajajo se odgovorno ravnati z naravo 

in okoljem. 

 maj razredničarke, zunanji 

sodelavci (komunalna 

služba) 

 / 

ŠD Mini olimpijada/Otroške (ljudske) 

igre na prostem 

Navajajo se na upoštevanje pravil, 

premagovanje napora, sodelovanje, 

spoznavajo možnosti za različne oblike 

vadbe.  

ŠPO, SPO 

september  razredničarke, športni 

klubi Vipavske doline 

  

ŠD  Jesenski pohod Urijo športno obnašanje, spoštujejo 

pravila, premagujejo ovire, krepijo 

sodelovanje v skupini.  

ŠPO, SPO 

 oktober  razredničarke /  
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ŠD Zabavne štafetne igre  Razvijajo spretnosti, vzdržljivost, 

medsebojno sodelovanje, strpnost in 

spoštovanje. 

ŠPO, SPO, GUM 

 februar  razredničarke  / 

ŠD  Igre na snegu/športne igre Spoštujejo pravila, skrbijo za svojo 

varnost, spoznajo drugačno možnost 

gibanja. 

ŠPO, SPO 

 januar/februar  razredničarke  / 

ŠD Spomladanski pohod z orientacijo Krepijo vzdržljivost, urijo športno 

obnašanje, spoštujejo pravila, urijo 

sposobnost orientacije. 

ŠPO, SPO 

 marec/april  razredničarke  / 

DRUGE 

AKTIVNOST

I 

 Skrbimo za zdrave zobe* 

 

Medpredmetna povezava v 

sodelovanju s knjižničarko 

Skrbijo za ustno higieno, poznajo 

pomen čistih zob, zdravega in rednega 

zajtrka. SPO 

Spoznajo delo knjižničarke, obiščejo 

knjižnico in si izposodijo knjige, 

poustvarjajo na temo slišane pravljice. 

SLJ, LUM 

vse šolsko leto 

 

 

 

oktober 

razredničarke 

zdravstveni delavec 

 

razredničarke 

knjižničarka 

/  

 

 

/ 
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Sodelovanje na različnih 

tekmovanjih in natečajih 

Sodelujejo na različnih tekmovanjih in 

se potrudijo po svojih sposobnostih. 

MAT, LUM, SLJ, ŠPO 

vse šolsko leto razredničarke / 

Sodelovanje v šolskih projektih Ustvarjalno in zavestno sodelujejo v 

različnih projektih na šoli, krepijo 

državljansko, kulturno, etično zavest. 

SLJ, SPO, LUM, GUM, ŠPO 

vse šolsko leto razredničarke / 

  

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. RAZREDU 

TIP 

DEJ. 

DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in sodelujoči Strošek staršev 

KD Filmska vzgoja – ogled 

kratkih animiranih filmov 

Spoznavanje in vrednotenje filmske  

umetnosti, navajanje na primerno 

obnašanje in primerna oblačila. 

Poustvarjanje. 

SLJ, LUM, GUM, SPO 

november  tim filmske vzgoje, 

sodelujoči: 

razredničarke 

 / 
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KD Obisk literarnega 

ustvarjalca/Dan ugank 

za razvoj divergentnega 

mišljenja 

 

Spoznavanje literarnega ustvarjalca 

in njegovih del. 

Zavedanje o primernem obnašanju 

na kulturnih prireditvah. 

Razvoj divergentnega mišljenja. 

SLJ, LUM, GUM 

oktober,  

november 

knjižničarka, 

razredničarke 

prevoz v OŠ Dobravlje, 

ogled po Zoomu ali v 

razredu 

KD 

  

Lutkovna predstava – 

ogled v lutkovnem 

gledališču ali po spletu 

Spoznavanje in vrednotenje raznih 

zvrsti gledaliških predstav. 

Navajanje na primerno obnašanje 

in primerna oblačila. 

december, januar  razredničarke prevoz in vstopnina ali 

stroški ogleda predstave 

KD Dejavnosti ob dnevu 

šole – ena od naštetih 

dejavnosti: 

– Kamišibaj 

– Kratek animirani 

film 

– Lutkovna 

predstava 

– Dramatizacija 

– Pripovedovanje 

Vzgoja za kulturo in vrednote. 

Krepitev medvrstniškega 

sodelovanja. 

Upoštevanje bontona in krepitev 

zavesti o pripadnosti posamezni 

skupnosti. 

SLJ, SPO, LUM, GUM 

december, januar, 

februar 

 razredničarke  / 
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ND  Zdravstvena vzgoja Spoznajo pomen skrbi za osebno 

higieno, navajajo se na spoštljiv 

odnos do svojega telesa in skrb za 

njegovo higieno. Preventivne 

dejavnosti s področja 

preprečevanja širjenja nalezljivih 

bolezni. 

SPO, SLJ, ŠPO, LUM 

september, oktober razredničarke, 

zdravstveni delavec 

ZD Ajdovščina 

/  

ND Naravna življenjska 

okolja 

Razlikujejo različna življenjska 

okolja, utemeljijo razlike med okolji, 

natančneje raziskujejo določeno 

življenjsko okolje v bližini in živa 

bitja v njem, zavzamejo se za skrb 

za okolje. 

SPO, SLJ, LUM, ŠPO  

 april/maj razredničarke  / 

ND Mladost na burji/ 

Obeležitev občinskega 

praznika 

Spodbujanje otrok in mladih k 

ustvarjanju na vrednotah 

solidarnosti in enakosti temelječe 

družbe poteka v tesnem 

sodelovanju s ključnimi lokalnimi 

družbenimi akterji. 

SPO, LUM 

 maj  razredničarke   
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TD Urejanje učilnice, šolska 

pravila 

Uredijo učilnico, šolske potrebščine, 

ponovijo in dopolnijo šolski red in 

pravila. Izdelajo izdelek iz papirja, 

plute, kartona. 

SPO, SLJ, LUM 

2. 9. 2021 razredničarke  

TD Izdelovanje novoletnih 

okraskov 

Razvijajo ustvarjalnost in domišljijo, 

krepijo medsebojno sodelovanje, 

strpnost in varno uporabo orodja ter 

pripomočkov, oblikujejo izdelke iz 

različnih materialov. 

SPO, LUM 

december razredničarke  

TD Izdelovanje pustne 

maske 

Razvijajo ustvarjalnost in izdelajo 

pustno masko iz ekoloških 

materialov. Spoznavajo šege in 

navade ob pustu v slovenskem 

prostoru. 

 februar razredničarke    

ŠD Otroške (ljudske) igre na 

prostem 

 

 

Navajajo se na upoštevanje pravil, 

premagovanje napora, sodelovanje, 

spoznavajo možnosti za različne 

oblike vadbe.  

ŠPO, SPO 

 september razredničarke    
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ŠD  Jesenski pohod Urijo športno obnašanje, 

spoštujejo pravila, premagujejo 

ovire, krepijo sodelovanje v 

skupini.  

ŠPO, SPO 

 oktober  razredničarke /  

ŠD Zabavne štafetne igre Razvijajo spretnosti, vzdržljivost, 

medsebojno sodelovanje, strpnost 

in spoštovanje, se sprostijo, 

poskrbijo za duševno zdravje. 

ŠPO, SPO, GUM 

 februar  razredničarke  / 

ŠD Igre na snegu/športne 

igre 

Spoštujejo pravila, skrbijo za svojo 

varnost, spoznajo drugačno 

možnost gibanja. 

ŠPO, SPO 

 januar/februar  razredničarke  / 

ŠD Spomladanski pohod z 

orientacijo 

Krepijo vzdržljivost, urijo športno 

obnašanje, spoštujejo pravila, urijo 

sposobnost orientacije. 

ŠPO, SPO 

 marec/april  razredničarke  / 
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DRUGE 

AKTIVN

OSTI 

Skrbimo za zdrave 

zobe* 

 

 

Medpredmetna povezava 

v sodelovanju s 

knjižničarko 

Skrbijo za ustno higieno, poznajo 

pomen čistih zob, zdravega in 

rednega zajtrka.  

SPO 

Spoznajo delo knjižničarke, 

obiščejo knjižnico in si izposodijo 

knjige, poustvarjajo na temo slišane 

pravljice. 

SLJ, LUM 

vse leto 

 

 

 

oktober 

razredničarke 

zdravstveni delavec 

 

razredničarke 

knjižničarka 

/  

 

 

/ 

Sodelovanje na različnih 

tekmovanjih in natečajih 

Sodelujejo na različnih tekmovanjih 

in se potrudijo po svojih 

sposobnostih. 

MAT, LUM, SLJ, ŠPO 

vse šolsko leto  

razredničarke 

/ 

Sodelovanje v šolskih 

projektih 

Ustvarjalno in zavestno sodelujejo v 

različnih projektih na šoli, krepijo 

državljansko, kulturno, etično 

zavest. 

SLJ, SPO, LUM, GUM, ŠPO 

vse šolsko leto razredničarke / 
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DNEVI DEJAVNOSTI V 3. RAZREDU 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in 

sodelujoči 

Strošek 

staršev 

KD  Filmska predstava Spoznavanje in vrednotenje filmske  

umetnosti, navajanje na primerno 

obnašanje in primerna oblačila. 

Poustvarjanje. 

 november  razredničarke   

KD Obisk kulturnega ustvarjalca 

 

Spoznavanje kulturnega ustvarjalca in 

njegovih del. 

 Irma Krečič Slejko, 

knjižničarka 

razredničarke 

  

KD 

  

Dan šole 

 

Vzgoja za kulturo in vrednote. 

Medvrstniško sodelovanje, upoštevanje 

bontona in kulture oblačenja. 

februar 

2022 

razredničarke   
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KD Gledališka predstava Vzgoja za kulturo in vrednote. september 

2021–maj 2022 

razredničarke vstopnica in stroški 

avtobusnega 

prevoza 

ND Na gradu: Vipavski Križ Spoznavanje naravne in kulturne 

dediščine v domačem okolju, vzgoja za 

vrednote. 

oktober 

/november 

2021 

vodja aktiva in 

razredničarke 

2,5 evra (?) + 

prevoz (Črniče, 

Vrtovin, Skrilje)  

ND Zdravstvena vzgoja 

  

Spoznajo dele telesa. Navajajo se na 

spoštljiv odnos do svojega in drugega 

telesa. Seznanijo se z razmnoževanjem 

človeka. 

november 2021/ 

april 2022 

razredničarke, 

medicinska sestra 

  

ND Življenjska okolja  Razlikujejo različna življenjska okolja, 

utemeljijo razlike med okolji. Poznajo 

značilnosti prebivalcev, okolij. 

maj 2022 razredničarke  

TD Urejanje učilnice 

  

Uredijo učilnico, šolske potrebščine. 

Ponovijo in dopolnijo šolski red in 

pravila ter se seznanijo z ukrepi NIJZ v 

zvezi s preprečevanjem virusa. Izdelajo 

knjižno kazalo. 

september 

2021 

razredničarke   
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TD Izdelovanje novoletnih okraskov 

  

Razvijanje ustvarjalnosti in domišljije. 

Medsebojno sodelovanje, strpnost in 

varna uporaba orodja ter pripomočkov. 

december 

2021 

razredničarke   

TD Od skice do izdelka 

  

Poslušanje in upoštevanje navodil. 

Razvijanje ročnih spretnosti, skrb za 

urejeno delovno okolje in varnost. 

april / maj 

2022 

razredničarke   

ŠD Pohod  

  

Upoštevanje pravil, premagovanje 

napora, sodelovanje, spoznavanje 

možnosti za vadbo. 

september 

2021 

razredničarke   

ŠD Pohod Upoštevanje pravil, premagovanje 

napora, sodelovanje, spoznavanje 

možnosti za vadbo. 

 oktober 2021 

  

razredničarke   

ŠD  Pustovanje 

  

Spoznavanje ljudskih običajev in navad, 

sodelovanje s krajevno skupnostjo, 

druženje in strpnost. 

 februar 2022 

  

razredničarke   

ŠD  Orientacijske igre ali pohod Razvijajo spretnosti, vzdržljivost, 

medsebojno sodelovanje, orientacijo, 

strpnost in spoštovanje. 

 marec 2022 razredničarke    
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ŠD  Štafetne igre 

  

Spoštujejo pravila, skrbijo za svojo 

varnost. Spoznajo drugačno možnost 

gibanja. 

 maj 2022 

  

razredničarke   

DRUGE 

AKTIVNOST

I 

Skrbimo za zdrave zobe 

Projekt Zdrav in reden zajtrk 

Skrbijo za ustno higieno, poznajo 

pomen čistih zob, zdravega in rednega 

zajtrka. 

skozi vse 

šolsko leto 

razredničarke, 

medicinska sestra 

  

Medpredmetna povezava – KIZ 

 

 

Seznanjanje učencev z IKT 

Knjiga Lojza iz vesolja. Motivacija za 

branje, pogovor o zgodbi, likovno 

ustvarjanje na temo knjige. Glasno 

branje. Knjiga: tekst, ilustracije, kolofon. 

e-učilnica, zapis besedila v Wordu 

april/maj 2022 

 

september 

2021–maj 2022 

knjižničarka, 

razredničarke 

 

računalničarka, 

razredničarke 

  

Sodelovanje na različnih 

tekmovanjih in natečajih (Logika, 

Vegovo tekmovanje, Mehurčki, 

Likovni natečaji, Tekmovanje za 

čiste zobe …) 

Sodelujejo na različnih tekmovanjih in 

se potrudijo po svojih sposobnostih. 

skozi vse 

šolsko leto 

razredničarke, 

vodje tekmovanj 
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Sodelovanje v šolskih projektih in 

projektu Mladost na burji 

 

 

Z različnimi dejavnostmi uresničujemo 

cilje posameznih projektov. 

Skrb za nadgradnjo delovanja 

projektov. 

Spreminjanje pedagoške prakse z 

namenom izboljšanja učenčevih 

dosežkov. 

vse šolsko leto strokovni delavci 

šole, 

razredničarke, 

zunanji izvajalci 

 

Dejavnosti ob tednu otroka Izpeljava različnih dejavnosti, s katerimi 

obeležimo teden otroka, aktivno 

vključevanje učencev v dejavnosti. 

oktober 2021 razredničarke    

  

 DNEVI DEJAVNOSTI V 4. RAZREDU 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in 

sodelujoči 

Strošek 

staršev 

KD Filmska vzgoja Priprava na ogled filma, pogovor o 

vsebini in ključnih poudarkih, izražanje 

september 

2021–maj 2022 

 razredničarke  / 
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doživetja, izdelava animacij, bonton v 

kinu.  

KD Gledališka predstava Vzgoja za kulturo in vrednote, bonton na 

prireditvi. 

september 

2021–maj 2022 

razredničarke 7,5 evra in stroški 

avtobusnega 

prevoza 

KD 

  

Dan šole Vzgoja za kulturo in vrednote, bonton na 

prireditvi, ozaveščanje o ekologiji, 

sodelovanje s podružnicami in centralno 

šolo. 

 februar 2022 razredničarke 

  

 / 

ND Na vasi  Spoznavanje pomembnih objektov in 

služb na vasi, spoznavanje zgodovine 

vasi in njenih kulturnih ter zgodovinskih 

značilnosti in objektov. 

maj 2022 razredničarke / 

ND Zdravstvena vzgoja Sodelovanje z zunanjimi institucijami, 

razvijanje pozitivnega odnosa do 

hranjenja in lastnega telesa. 

september 2021 razredničarke, 

zunanji delavci 

 / 

ND  Drevo Spoznavanje, opazovanje in učenje o 

drevesih v naši okolici. 

 junij 2022 razredničarke / 
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TD Izdelek iz škatle za NIT (založba 

Izolit) 

Izdelovanje uporabnih predmetov, 

povezovanje ciljev z naravoslovjem in 

tehniko, razvijanje ročnih spretnosti, skrb 

za urejen prostor, delo po navodilih, 

sodelovanje v skupini. 

med šolskim 

letom 

razredničarke / 

TD Izdelovanje novoletnih okraskov Izdelovanje uporabnih predmetov, 

spoznavanje običajev ob praznikih, 

razvijanje ročnih spretnosti, skrb za 

urejen prostor, navajanje na estetskost 

izdelkov, delo po navodilih, sodelovanje 

v skupini. 

december 2021 razredničarke  / 

TD Električni krog/svetilnik 

  

Izdelovanje uporabnih predmetov, 

povezovanje ciljev z naravoslovjem in 

tehniko, razvijanje ročnih spretnosti, skrb 

za urejen prostor, delo po navodilih, 

sodelovanje v skupini. 

po obravnavani 

temi elektrika in 

električni krog 

razredničarke  / 

TD Eko dan Spoznavanje pomena čiste okolice, 

pomen ločevanja odpadkov in njihovega 

recikliranja, pozitiven odnos do narave in 

okolja. 

april 2022 razredničarke  / 
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ŠD Pohod  

  

Upoštevanje pravil, premagovanje 

napora, sodelovanje, spoznavanje 

možnosti za vadbo. 

september 2021 razredničarke  / 

ŠD Pohod 

  

Upoštevanje pravil, premagovanje 

napora, sodelovanje, spoznavanje 

možnosti za vadbo. 

 oktober 2021 

  

razredničarke   / 

ŠD  Pustovanje 

  

Spoznavanje ljudskih običajev in navad, 

sodelovanje s krajevno skupnostjo, 

druženje in strpnost. 

1. marec 2022 razredničarke   / 

ŠD  Pohod 

  

Upoštevanje pravil, premagovanje 

napora, sodelovanje, ustvarjalne igre, 

spoznavanje možnosti za vadbo. 

januar/februar 

2022 

razredničarke   / 

  

ŠD  Štafetne igre 

  

Spoštujejo pravila, skrbijo za svojo 

varnost. Spoznajo drugačno možnost 

gibanja. 

 maj 2022 

  

razredničarke   / 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Skrb za zdrave zobe Skrb za ustno higieno in zdravje. vse šolsko leto zunanji sodelavci, 

Zdravstveni dom 

Ajdovščina, 

 / 
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razredničarke 

Internetna varnost Ozaveščanje o pasteh interneta. 

Delo v obliki delavnic. 

15. 3. 2022 svetovalna služba, 

ekipa varnega 

interneta 

/ 

Medpredmetna povezava s 

knjižničarko/poezija 

Sodelovanje in spoznavanje dela 

knjižničarke, spoznavanje vsebin na 

temo poezija, poustvarjanje, oblikovanje 

in urejanje razstave. 

marec 2022 knjižničarka, 

razredničarke 

 / 

Sodelovanje na različnih 

tekmovanjih in natečajih 

Spodbujanje sodelovanja na različnih 

tekmovanjih. Razvijanje odgovornosti in 

vztrajnosti. 

vse šolsko leto učitelji razrednega 

in predmetnega 

pouka 

  / 

Sodelovanje v šolskih projektih Z različnimi dejavnostmi uresničujemo 

cilje posameznih projektov. 

Skrb za kontinuiteto delovanja projektov. 

Spreminjanje pedagoške prakse z 

namenom izboljšanja učenčevih 

dosežkov. 

vse šolsko leto strokovni delavci 

šole 

  / 
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Dejavnosti ob tednu otroka Izpeljava različnih dejavnosti, s katerimi 

obeležimo teden otroka, aktivno 

vključevanje učencev v dejavnosti. 

oktober 2021 razredničarke, 

zunanji delavci 

  / 

Tradicionalni slovenski zajtrk in 

dejavnosti, povezane z njim 

Izpeljava različnih dejavnosti, s katerimi 

obeležimo teden otroka. 

Aktivno vključevanje učencev v 

dejavnosti. 

Spoznavanje lokalno pridelane hrane. 

november 2021 razredničarke, 

strokovni delavci 

  / 

Obisk literarnega ustvarjalca Srečanje z umetnikom, umetniško 

doživetje ob branju poezije. 

november 2021 razredničarka, 

knjižničarka 

/ 

  

 

 

 

 DNEVI DEJAVNOSTI V 5. RAZREDU  
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TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS IZVEDBE 

VODJA IN 

SODELUJOČI 

STROŠEK 

STARŠEV 

KD Kulturni dan v Ljubljani Aktivno in zbrano poslušanje glasbe. 

Spoznavanje kulturnih ustanov in 

navajanje na primerno obnašanje na 

kulturnem udejstvovanju. Spoznavanje 

življenja Rimljanov, primerjanje s 

sedanjostjo in kritično vrednotenje. 

16. 2. 2022  

 

razredniki 11 evrov in 

stroški 

avtobusnega 

prevoza 

KD Kulturna prireditev ob dnevu 

državnosti in podelitev spričeval 

 

Vzgoja za vrednote in kulturo, 

medvrstniško povezovanje, navajanje 

na govorno nastopanje in kulturno 

obnašanje. 

24. 6. 2022 razredniki 

  

/ 

  

 

KD 

  

Filmska vzgoja Spoznavanje prvin filmske umetnosti, 

pogovor o vsebini in dejavnosti, 

vezane na vsebino, izražanje doživetja 

ter nastanek filma.  

oktober/november 

2021 

ravnateljica, 

predmetni učitelji 

/ 

ND Ogled krajinskega parka in kraške 

jame (šola v naravi) 

Spoznavanje naravnih in kulturnih 

značilnosti Slovenije. 

Utrjevanje znanja o kroženju vode in 

kraških pojavih. 

junij 2022 razredniki strošek šole v 

naravi 
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ND Živali in rastline v in ob sladkih 

vodah po Sloveniji  

(ogled filma Ptice jezer ter 

praktično delo) 

Spoznavanje prilagojenosti živih bitij 

na okolje, v katerem živijo. 

junij 2022 razredniki / 

ND Skrb za zdravje in zdrava 

prehrana 

Spoznavanje pomena pestre in 

uravnotežene hrane za zdravje in rast 

ljudi. 

december 2021 razredniki v 

sodelovanju z 

ZD Ajdovščina 

/ 

TD Toplota in temperatura (izdelava 

modela) 

Načrtovanje, skiciranje, izdelovanje in 

preizkušanje izdelkov. Uporaba 

osnovnih obdelovalnih postopkov za 

papirna in lesna gradiva, umetne 

snovi. 

Varna uporaba orodja in pripomočkov, 

skrb za urejenost delovnega prostora. 

februar 2022 razredniki / 

TD Izdelovanje ročne lutke Poslušanje ljudskih pravljic, zamisel za 

izdelek (lutka), razvijanje sposobnosti 

za likovno izražanje in oblikovanje, 

izpopolnjevanje ročnih spretnosti, 

pravilno ravnanje z različnimi materiali, 

sproščanje domišljije, ustvarjalnost pri 

delu. 

marec/april 2022 razredniki / 
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Pozornost na stabilnost in zunanji 

izgled izdelka. 

TD Izdelovanje okrasnega predmeta 

in voščilnice 

Načrtovanje, skiciranje, izdelovanje in 

preizkušanje izdelkov. Uporaba 

osnovnih obdelovalnih postopkov za 

papirna in lesna gradiva, umetne 

snovi. 

Varna uporaba orodja in pripomočkov, 

skrb za urejenost delovnega prostora. 

december 2021 razredniki / 

TD Vreme 

Poznavanje in razumevanje temeljnih 

naravoslovnih in tehnoloških 

konceptov ter njihova uporaba pri 

razlagi naravnih pojavov; uporaba 

osnovne terminologije pri opisovanju 

pojavov, procesov in zakonitosti; 

iskanje, obdelava in vrednotenje 

podatkov iz različnih virov; oblikovanje 

mnenj ter razvijanje eksperimentalnih 

spretnosti in metod raziskovanja. 

Usvajajo in se urijo v metodologiji 

raziskovanja (pojavov, procesov in 

stanj) s tem, da si zastavljajo 

vprašanja, oblikujejo domneve, 

načrtujejo poskuse (in kontrolo 

spremenljivk), zbirajo podatke, 

april 2022 razredniki / 
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obdelujejo podatke, interpretirajo 

podatke, oblikujejo zaključke ter 

sporočajo svoje ugotovitve. Z 

naravnimi pojavi tudi eksperimentirajo, 

kar jim omogoča, da spoznajo potek 

pojavov in povezave med njimi v 

znanih in nadzorovanih okoliščinah.  

ŠD Pohod  Razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

ustrezne opreme za pohodništvo, 

sodelovanje z naravoslovnimi 

predmeti. 

september 2021 Tjaž Oven / 

ŠD Atletika Izpopolnjevanje tehnike atletskih 

disciplin z namenom, da bi izboljšali 

svoj rezultat, medpredmetno 

sodelovanje z matematiko in 

računalništvom. 

  

maj 2022 Irena Pelicon / 

ŠD Športne igre Upoštevanje pravil, športnega 

obnašanja in medsebojnega 

sodelovanja – fair play. 

januar 2022 Tjaž Oven / 

ŠD Dejavnost v šoli v naravi – Terme 

Čatež 

Plavanje. junij 2022 razredniki, učitelji 

športa 

strošek šole v 

naravi 
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ŠD Dejavnost v šoli v naravi – 

Čateške toplice 

Plavanje. junij 2022 razredniki, učitelji 

športa 

strošek šole v 

naravi 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

Obisk literarnega ustvarjalca Srečanje z umetnikom, umetniško 

doživetje ob branju poezije. 

naknadno 

določeno 

knjižničarka, 

razredni učitelji 

/ 

Seznanjanje učencev z IKT PPT, e-pošta, spletna učilnica september razrednik, 

računalničar 

 

Medpredmetna povezava KIZ Uvodna ura v šolski knjižnici. 

Dramatika: prepoznajo zgradbo 

dramskega besedila (dejanje/prizor, 

glavno besedilo oz. govor oseb in 

stransko besedilo oz. didaskalije, 

druga odrska navodila); improvizirajo 

(v igri vlog); sledijo dogajanju, ločijo 

glavno književno osebo od drugih 

književnih oseb (zaznavajo razmerja 

med njimi) ter povzamejo, kaj se ji je 

zgodilo; dramatizirajo krajše besedilo. 

 

september, 

januar 

razredniki, 

knjižničarka 

/ 
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Prometna vzgoja, kolesarski izpit Usvajanje osnov znanja o ravnanju v 

prometu, prometnih znakih in 

predpisih. 

Pripravljanje na opravljanje 

kolesarskega izpita. 

pomlad 2022 razredniki, 

Stanko Čufer 

Pavel Volk 

/ 

Skrb za zobe Razvijanje odgovornosti za svoje 

zdravje (higiena). 

Spoznavanje, da lahko nekatere 

bolezni sami preprečijo z odgovornim 

ravnanjem. 

mesečno ZD Ajdovščina / 

Šola v naravi (Terme Čatež) Naravoslovne vsebine in plavanje. 13.–17. 6. 2022 razredniki, 

športni pedagogi 

cena šole v 

naravi 

Policist Leon svetuje, preventivne 

dejavnosti v izvedbi Slovenske 

policije 

Ozaveščanje o preventivnem 

delovanju in vedenju na temo: 

pirotehnika, spletna varnost, varnost v 

prometu in na smučiščih, medvrstniško 

nasilje ... 

občasno med 

šolskim letom 

policist, 

razredniki 

/ 

   

DNEVI DEJAVNOSTI V 6. RAZREDU 
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TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS IZVEDBE 

Vodja in 

sodelujoči 

Strošek 

staršev 

KD Ljudsko slovstvo, literarni 

obisk Dušice Kunaver 

Spoznavanje kulturne dediščine. september–

oktober 

 knjižničarka, 

učiteljice LUM, 

ZGO in SLJ 

 

KD  Filmska vzgoja Spoznavanje prvin filmske 

umetnosti, pogovor o vsebini in 

dejavnosti, vezane na vsebino in 

nastanek filma. 

   ravnateljica, 

predmetni učitelji 

/ 

KD 

  

 Obisk Vipave  Spoznavanje zgodovine, ogled 

muzeja, kulture, pomembnih 

osebnosti, geografske značilnosti. 

  učiteljice SLJ, 

ZGO, GEO, ŠPO 

 strošek vodenja 

(2 evra) in 

prevoza 

ND Naravoslovni dan v okviru šole v 

naravi 

Vsebine v šoli v naravi. 6. 12.–10. 12. 2021 razrednika, 

strokovni delavci 

CŠOD 

 starši seznanjeni 

s stroškom šole v 

naravi na RS 

ND Naravoslovni dan v okviru šole v 

naravi 

Vsebine v šoli v naravi. 6. 12.–10. 12. 2021 razrednika, 

strokovni delavci 

CŠOD 
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ND Lesnate rastline  

  

  

Delo s ključem za določanje rastlin. september 2021 Peter Valič, 

Tamara Šuligoj 

Bogdan Bone 

  

TD  Maketa preurejenega prostora Rokovanje s pripomočki za obdelavo 

papirja in kartona, prepoznava 

obdelovalnih postopkov za papir, 

žlebni in zarezni pregib, uporaba 

znanja o obdelavi papirja. Seznanitev 

z arhitekturo. 

TIT, LUM, SLO, GOS, MAT 

od novembra naprej Stanko Čufer, 

Matija Bolko 

 / 

 

TD Statične konstrukcije Fischer TIT, ZGO  ni še določeno Stanko Čufer, 

Matija Bolko 

/ 

TD Peca – rudnik (šola v naravi) Učencem je predstavljena dediščina, 

rudnik svinca in cinka Mežica. 

TIT, DKE, ZGO 

 6. 12.–10. 12. 2021 razredniki in 

strokovni delavci 

CŠOD 

stroški v okviru 

šole v naravi 
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TD  Grafika Razvijanje ročnih spretnosti, 

natančnosti, spoznavanje grafičnih 

tehnik, tiska.  

TIT, LUM, ZGO 

nedoločeno Sonja Makuc  / 

ŠD Pohod (Golaki) Razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

ustrezne opreme za pohodništvo, 

sodelovanje z naravoslovnimi 

predmeti. 

september ali 

oktober 2021 

Tjaž Oven avtobusni prevoz 

ŠD Atletika Izpopolnjevanje tehnike atletskih 

disciplin z namenom, da bi izboljšali 

svoj rezultat, medpredmetno 

sodelovanje z matematiko in 

računalništvom. 

oktober ali november 

2021 

Irena Pelicon / 

ŠD Dejavnost v šoli v naravi CŠOD 

Peca 

Gibanje v naravi. december 2021 razredniki strošek šole v 

naravi 

ŠD 

  

Športne igre Upoštevanje pravil, športnega 

obnašanja in medsebojnega 

sodelovanja – fair play. 

april ali maj 2022 Tjaž Oven / 
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ŠD Plavanje Preverjanja znanja plavanja, 

izpopolnjevanje znanja plavanja in igre 

v vodi. 

junij 2022 Irena Pelicon vstopnina, 

avtobusni prevoz 

DRUGE 

AKTIVNO

STI 

 Obisk literarnega ustvarjalca  Srečanje z umetnikom. datum naknadno 

določen 

    

 Medpredmetna povezava KIZ Navajanje virov, uporaba strokovnih 

knjig, iskanje podatkov. 

  knjižničarka, 

predmetni 

učitelji 

  

 Teden kulturne dediščine Spoznavanje kulturne dediščine 

šolskega okoliša, poklici nekoč in 

danes, medgeneracijsko 

sodelovanje. 

začetek oktobra in 

med letom 

 Helena 

Brataševec 

 / 

 Sodelovanje na natečajih Pisanje, ustvarjanje, kritično 

mišljenje, samostojno razmišljanje. 

 med letom  učiteljice SLJ  / 

   

DNEVI DEJAVNOSTI V 7. RAZREDU 
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TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS IZVEDBE 

Vodja in 

sodelujoči 

Strošek 

staršev 

KD Rastem s knjigo, Pilonova 

galerija, Lokarjeva hiša, 

Lavričeva knjižnica 

in 

Zgodovina Ajdovščine 

Spoznavanje ajdovske kulturne in 

umetnostne dediščine, obisk 

knjižnice, Pilonove in Lokarjeve 

galerije in Lokarjeve hiše. 

predstavitev poklica, povezanega s 

knjigo. 

 po dogovoru  knjižničarka, 

učiteljice LUM 

SLJ, ZGO 

3 evre, strošek 

prevoza 

KD  Filmska vzgoja Spoznavanje prvin filmske 

umetnosti, pogovor o vsebini in 

dejavnosti, vezane na vsebino in 

nastanek filma. 

  ravnateljica, 

predmetni učitelji 

/ 

KD 

  

Literarna ekskurzija – Simon 

Gregorčič, obisk Kobariškega 

muzeja in kostnice 

Življenje in delo Simona Gregorčiča, 

spoznavanje 1. svetovne vojne, 

Posočje. 

po dogovoru – 

glede na razmere 

učitelji SLJ, 

ZGO, GEO, 

KEM 

strošek prevoza 

in vstopnin 

ND Čistilna naprava, invazivne 

rastline 

Osnove ekologije. oktober Bogdan Bone, 

Peter Valič 
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ND Naravoslovni dan v okviru šole v 

naravi – Planica 

Projektni teden: glede na izbrano 

vsebino. 

27. 9.–1. 10 2021 razredniki, 

strokovni delavci 

CŠOD 

  

ND Naravoslovni dan v okviru šole v 

naravi – Planica 

Projektni teden: glede na izbrano 

vsebino. 

27. 9.–1. 10 2021 razredniki, 

strokovni delavci 

CŠOD 

  

TD  Priprava kalupov in litje voska Seznanitev z naravnimi materiali. 

Spodbuda za uporabo naravnih 

materialov. Pridobitev občutka za 

estetiko. 

november 2021 Bogdan Bone / 

TD  Elektrotehnika Porabniki električne energije, 

sestavljanje električnega kroga. 

TIT, FIZ, MAT 

začetek marca ali 

april 2022 

Stanko Čufer / 

TD  Barve Spoznavanje in zaznavanje barv s 

področja naravoslovja in družboslovja. 

Medpredmetno povezovanje (LUM, 

TIT, NAR, FIZ, IKT) 

datum bo določen 

naknadno 

Sonja Makuc / 
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TD  Prometna varnost Pravilna vključitev v promet ter varnost 

v okviru šole v naravi.  

27. 9.–1. 10. 2021 razredniki, 

strokovni delavci 

CŠOD 

strošek šole v 

naravi 

ŠD Pohod (Otliško okno) Razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

ustrezne opreme za pohodništvo, 

sodelovanje z naravoslovnimi 

predmeti. 

september ali 

oktober 2021 

Tjaž Oven avtobusni prevoz 

ŠD Dejavnost v šoli v naravi – Planica Gibanje v naravi. september 2021 razredniki strošek šole v 

naravi 

ŠD Atletika Izpopolnjevanje tehnike atletskih 

disciplin z namenom, da bi izboljšali 

svoj rezultat, medpredmetno 

sodelovanje z matematiko in 

računalništvom. 

  

oktober ali 

november 2021 

Irena Pelicon / 

ŠD Športne igre Upoštevanje pravil, športnega 

obnašanja in medsebojnega 

sodelovanja – fair play. 

april ali maj 2022 Tjaž Oven / 

ŠD Plavanje Izpopolnjevanje plavalnih tehnik in igre 

v vodi. 

junij 2022 Irena Pelicon vstopnina, 

avtobusni prevoz 
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DRUGE 

AKTIVNOST

I 

 Obisk literarnega ustvarjalca Srečanje z umetnikom.       

 Medpredmetna povezava KIZ Navajanje virov, uporaba strokovnih 

knjig, iskanje podatkov. 

  knjižničarka, 

predmetni 

učitelji 

  

 Teden kulturne dediščine Spoznavanje kulturne dediščine 

šolskega okoliša, kmetijske kulture in 

proizvodi, medgeneracijsko 

sodelovanje. 

začetek oktobra 

in med letom 

Helena 

Brataševec 

 / 

Izbirni predmet Filmska vzgoja 

(kaj je film) 

Obisk kina s pogovorom  

Obisk filmskega muzeja v Divači 

ali Kinoteke 

Spoznavanje filmske umetnosti, 

izražanje o doživetju filma, 

spoznavanje filmskih žanrov, poklicev 

in filmske ustvarjalnosti. 

glede na 

okoliščine 

ravnateljica do 15 evrov za 

vsako dejavnost 

DNEVI DEJAVNOSTI V 8. RAZREDU 
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TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREDVIDEN 

ČAS 

IZVEDBE 

Vodja in 

sodelujoči 

Strošek 

staršev 

KD Ogled Ljubljane – Moje mesto, 

vodstvo po Ljubljani 

(mestni arhiv, parlament – glede 

na razpoložljivost) 

alternativa: Vipava 

Spoznavanje arhitekturne, kulturne 

dediščine prestolnice, geografske 

znamenitosti. 

po dogovoru s 

CŠOD 

razredniki, 

CŠOD 

 10 evrov 

KD Moderna galerija, Opera – ogled 

operne hiše 

Spoznavanje kulturne dediščine, 

spoznavanje in vrednotenje vseh 

dejavnosti ob nastajanju in izvajanju 

operne predstave; medpredmetno 

povezovanje; kulturno obnašanje. 

4. januar 2022 Sonja Makuc, 

Franc Leben 

strošek bo 

določen 

naknadno 

KD 

  

 Filmska vzgoja Spoznavanje prvin filmske umetnosti, 

pogovor o vsebini in dejavnosti, 

vezane na vsebino in nastanek filma. 

  

ravnateljica, 

predmetni učitelji 

/ 
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ND  O tebi Ogled filma Moja sestra suhica in 

delavnice na temo prehranskih motenj. 

Učenci poznajo posledice neustreznega 

načina prehranjevanja, pravilno izbiro 

živil in pravilen režim prehranjevanja. 

BIO, GOS, DKE, ZDR. VZGOJA. 

datum bo 

določen 

naknadno 

Tamara Šuligoj, 

društvo Muza 

 / 

ND  Moje telo Ogled izbranega filma na temo “droge”, 

razgovor in delavnice. 

Učenci kritično razmišljajo o škodljivosti 

uživanja drog, poznajo posledice 

uživanja drog za organizem, razvijajo 

lastno odgovornost do zdravega načina 

življenja. 

Učenci poznajo najpogostejše vzroke 

za okvaro ledvic, posledice okvar ledvic 

in način življenja ledvičnih bolnikov. 

BIO, GOS, DKE, ZDR. VZGOJA. 

datum bo 

določen 

naknadno 

Tamara Šuligoj, 

Bogdan Bone 

zunanji izvajalci 

 

/ 

ND  Prva pomoč Učenci usvojijo osnovno znanje iz 

temeljnih postopkov oživljanja (uporaba 

AED in umetno dihanje). Poznajo 

datum bo 

določen 

naknadno 

Rdeči križ 

Ajdovščina, 

ZD Ajdovščina 

 / 
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osnove zaustavljanja krvavitev. Vedo, 

kaj je varno sončenje. 

BIO, ZDR. VZGOJA. 

TD Tehniški muzej Bistra, železniški 

viadukt Borovnica, obisk 

Cankarjeve hiše 

Tehniški muzej Slovenije nam ponuja 

poleg ogleda zbirk še bogato in pestro 

ponudbo izobraževalnih vsebin. 

TIT, ZGO 

december 2021 Stanko Čufer  

TD Vesolje/O poklicih (2/3ure) Učenci se seznanijo s podjetji v naši 

občini in spoznavajo različne poklice ter 

potrebe na trgu dela. 

november 2021 

Vesolje, Poklici 

začetek junija 

2022 

Stanko Čufer, 

Izabel Hreščak 

/ 

TD  Elementi za prenos gibanja Sestavljanje modela z zbirko 

Fischertechnik, ki vsebuje gonila, boljše 

spoznavanje delovanja gonil. Učenec 

model skicira ter reši problem s sestavo 

modela. Razloži delovanje in ovrednoti 

sestavljen model. 

TIT, FIZ 

datum še ni 

določen 

Stanko Čufer / 
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TD Alternativni viri energije in 

ekologija 

Prepoznavanje alternativnih virov 

energije, seznanitev z delovanjem 

elektrarn na alternativne vire. Učence 

privedemo do tega, da spoznajo, da 

lahko mnogo energije prihranimo z 

racionalno rabo. 

TIT, BIO, FIZ, KEM 

datum bo 

določen 

naknadno 

Stanko Čufer, 

Matija Bolko 

/ 

ŠD Pohod (Kovk) Razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

ustrezne opreme za pohodništvo, 

sodelovanje z naravoslovnimi predmeti. 

september ali 

oktober 2021 

Tjaž Oven avtobusni prevoz 

ŠD Atletika Izpopolnjevanje tehnike atletskih 

disciplin z namenom, da bi izboljšali 

svoj rezultat, medpredmetno 

sodelovanje z matematiko in 

računalništvom. 

  

oktober ali 

november 2021 

Jana Ušaj / 

ŠD Športne igre Upoštevanje pravil, športnega 

obnašanja in medsebojnega 

sodelovanja – fair play. 

april ali maj 

2022 

Jernej Hozjan / 

ŠD Šola v naravi (Bohinj) Gibanje v naravi. maj 2021 Razredniki, 

strokovni delavci 

strošek šole v 

naravi 
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ŠD Plavanje Izpopolnjevanje plavalnih tehnik in igre 

v vodi. 

junij 2022 Jana Ušaj Vstopnina, 

avtobusni prevoz 

DRUGE 

AKTIVNOS

TI 

 Obisk literarnega ustvarjalca  Srečanje z umetnikom.       

 Medpredmetna povezava KIZ Navajanje virov, uporaba strokovnih 

knjig, iskanje podatkov. 

  knjižničarka, 

predmetni 

učitelji 

  

 Teden kulturne dediščine Spoznavanje kulturne dediščine 

šolskega okoliša, kmetijske kulture in 

proizvodi, medgeneracijsko 

sodelovanje. 

 začetek 

oktobra in 

med letom 

Helena 

Brataševec 

 / 

 
Izbirni predmet Filmska vzgoja (Kaj 

je film) 

Obisk kina s pogovorom  

Obisk filmskega muzeja v Divači 

ali Kinoteke 

Spoznavanje filmske umetnosti, 

izražanje o doživetju filma, spoznavanje 

filmskih žanrov, poklicev in filmske 

ustvarjalnosti. 

glede na 

okoliščine 

ravnateljica do 15 evrov za 

vsako dejavnost 

 
Anton Cebej – 300 let Ogled fresk v dobravski cerkvi, orgelski 

recital. 

 učiteljice SLJ, 

LUM, GUM, ZGO 

/ 
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Internetna varnost Ozaveščanje o pasteh interneta. 

Delo v obliki delavnic. 

15. 3. 2022 svetovalna 

služba, ekipa 

varnega interneta 

 

  

  

DNEVI DEJAVNOSTI V 9. RAZREDU 

TIP DEJ. DEJAVNOST CILJI, MEDPREDMETNO 

POVEZOVANJE 

PREEDVIDEN 

ČAS IZVEDBE 

Vodja in 

sodelujoči 

Strošek staršev 

KD Medpredmetna povezava 

Razvoj pisave 

Spoznavanje različnih črkopisov, 

slovenskih pisnih virov različnih 

obdobij in del, zapisanih v določenem 

obdobju. 

 september učitelji SLJ ZGO, 

LUM 

 / 

KD Zaključna ekskurzija – Bohinj, 

Vrba, slap Savica, štirje srčni 

možje 

Medpredmetna povezava ZGO, GEO, 

SLJ. 

 junij 2021 razrednika  okvirno 40 evrov 
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KD 

  

 Filmska vzgoja Spoznavanje prvin filmske umetnosti, 

pogovor o vsebini in dejavnosti, 

vezane na vsebino in nastanek filma. 

  

  

ravnateljica, 

predmetni učitelji 

/ 

ND Vpliv človeka na biosfero Poznavanje biodiverzitete, pomen 

samooskrbe, podpiranje lokalne 

pridelave, vpliv fitofarmacije, pojav 

sodobnih bolezni v povezavi z 

industrijsko pridelano in industrijsko 

obdelano hrano, razseljevanje vaške 

kulturne krajine, vpliv monokultur na 

vremenske pojave. 

Medpredmetne povezave: zgodovina, 

biologija, vremenoslovje, angleščina, 

medicina, farmacija, genetika, 

krajinarstvo, kmetovanje, geografija. 

maj 2022 Peter Valič 

Tamara Šuligoj 

/ 

ND Postojnska jama, treking in 

interaktivna razstava EXPO 

JAMA KRAS 

Razvijanje pozitivnega odnosa do 

naravne in kulturne dediščine, 

seznanitev s pohodništvom v jamskem 

sistemu, spoznavanje manj znanih 

geografskih in zgodovinskih značilnosti 

kraškega sveta, spoznavanje podzemlja 

neturističnega dela jame, prilagoditve 

jamskih živali, seznanitev s speleologijo 

in speleobiologijo, poznavanje geologije 

kraškega sveta, pridobivajo občutek 

naknadno Tamara Šuligoj, 

vodniki 

Postojnske jame 

23 evrov (preteklo 

leto) 
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samopodobe posameznika v specifičnih 

pogojih hoje, spoznajo jamski bonton. 

Medpredmetne povezave: biologija, 

geografija, geologija, zgodovina, 

ekologija, kemija, športna vzgoja, etika. 

ND Obdelava podatkov (3 ure) 

Ogled izbranega filma na temo 

ekologija in razgovor 

Učenci obdelajo podatke, zabeležene 

na športnem kartonu za obdobje od 1. 

do 9. razreda. Znajo organizirati, 

sortirati in obdelati podatke. Sledi 

statistična obdelava z določenimi 

programskimi orodji. Spoznajo potek 

osebnega razvoja. Določene izmerjene 

lastnosti povežejo s podedovanimi 

lastnostmi. 

Medpredmetne povezave: matematika, 

IKT, angleščina, slovenščina, medicina, 

ontogeneza, genetika. 

Spoznavanje pomena varovanja okolja. 

april ali maj 

2022 

februar 

(svetovni dan 

mokrišč) 

  

  

  

  

  

Peter Valič, 

učiteljica 

matematike, 

zunanji izvajalci 

/ 

TD Radioamaterstvo Kaj vse bi se spremenilo, če ne bi 

poznali radijskih valov? Spoznavamo 

njihovo vsestransko uporabnost in 

opozorimo učence na nevarnosti. 

september 

2021 

Stanko Čufer / 
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TIT, FIZ, MAT 

TD Hiša eksperimentov, reaktorski 

center 

Učenec se seznani z energetsko 

učinkovitostjo, preizkuša 50 

eksperimentov in spozna ozadje 

delovanja. 

TIT, FIZ, MAT 

4. 1. 2022 Stanko Čufer stroški 

avtobusnega 

prevoza in 

vstopnina 

TD Električna energija in varčevanje 

z njo 

Učenci s praktičnimi primeri predstavijo, 

da se električna energija v porabnikih 

pretvarja v druge oblike energije 

(toplotno, mehansko delo, svetlobo, 

zvok idr.). 

TIT, FIZ 

april 2022 Stanko Čufer / 

TD Elektrotehnika z elektroniko, 

tehnična priprava na valeto 

Učenec: 

– z razsmernikom enosmerno napetost 

pretvarja v izmenično, 

– ugotovi, kako z barvno lestvico 

razbrati vrednost uporov, 

– porabnike veže na zaporeden in 

vzporeden način ter primerja moči, 

maj 2022 Stanko Čufer / 



45 
 

– z voltmetrom izmeri napetost, 

– z ampermetrom meri jakost toka, 

– spoznava nevarnosti el. toka, 

– seznani se z delovanjem sončne 

elektrarne in drugimi alternativnimi viri 

energije. 

TIT, FIZ 

ŠD Pohod (Kopitnik) Razvoj vzdržljivosti, spoznavanje 

ustrezne opreme za pohodništvo, 

sodelovanje z naravoslovnimi predmeti. 

september ali 

oktober 2021 

Tjaž Oven avtobusni prevoz 

ŠD Atletika Izpopolnjevanje tehnike atletskih 

disciplin z namenom, da bi izboljšali 

svoj rezultat, medpredmetno 

sodelovanje z matematiko in 

računalništvom. 

  

oktober ali 

november 2021 

Irena Pelicon / 

ŠD Športne igre Upoštevanje pravil, športnega 

obnašanja in medsebojnega 

sodelovanja – fair play. 

april ali maj 

2022 

Tjaž Oven / 
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ŠD Dejavnost na zaključni ekskurziji 

– Bohinj 

Gibanje v naravi. junij 2021 razredniki strošek šole v 

naravi 

ŠD Plavanje Izpopolnjevanje plavalnih tehnik in igre 

v vodi. 

junij 2022 Irena Pelicon vstopnina, 

avtobusni prevoz 

DRUGE 

AKTIVNOSTI 

 Obisk literarnega ustvarjalca  Srečanje z umetnikom.       

Medpredmetna povezava KIZ Navajanje virov, uporaba strokovnih 

knjig, iskanje podatkov. 

 po dogovoru 

knjižničarka, 

predmetni učitelji   

 Teden kulturne dediščine Spoznavanje kulturne dediščine 

šolskega okoliša, kmetijske kulture in 

proizvodi, medgeneracijsko 

sodelovanje. 

teden KD  Helena Brataševec  / 

Ogled gledališke predstave – 

po urah 

Seznanijo se z obnašanjem v 

gledališču, gledališkimi poklici. 

po dogovoru učiteljice SLJ vstopnica in 

avtobusni prevoz 

 

 
Udeležba na dogodku Mladi in 

Castra 

Izkustveno spoznavanje poklicev. 23. september 

2021 

Izabel Hreščak, 

ROD Ajdovščina 

/ 
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Zaposlitveni bazar Predstavitve srednjih šol v naši regiji. 20. 10. 2021 Izabel Hreščak, 

Hiša mladih 

Ajdovščina 

 

  

  

  

 


