
Dnevi dejavnosti 
 
1. razred 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

Sprejem prvošolcev september 

V gledališču oktober 

Praznični december december 

V svetu pravljic april 

Naravoslovni dnevi 

Jesen v naravi oktober 

Kresnička  januar 

Skrb za zdravje marec 

Tehniški dnevi 

Bilo je nekoč september 

Novoletna delavnica december 

Pust in pustni običaji februar 

Športni dnevi 

Jesenski pohod september 

Športne igre januar 

Plavanje april 

Plavanje  april 

Spomladanski pohod maj 

 

  



2. razred 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

Mi beremo september 

V gledališču oktober 

Praznični december december 

Kettejev dan januar 

Naravoslovni dnevi 

Vrt, polje november 

Od zrna do kruha marec 

Zdravilne rastline junij 

Tehniški dnevi 

Promet oktober 

Novoletna delavnica december 

Pust in pustni običaji februar 

Športni dnevi 

Jesenski pohod september 

Smučanje januar 

Smučanje januar 

Smučanje januar 

Spomladanski pohod junij 

 

  



3. razred 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

V gledališču oktober 

Bilo je nekoč januar 

Pust februar 

Mi beremo maj 

Naravoslovni dnevi 

Gozd september 

Živimo zdravo november 

Voda junij 

Tehniški dnevi 

Potujemo november 

Od ideje do izdelka marec 

Slovenija – moja dežela maj 

Športni dnevi 

Jesenski planinski pohod september 

Igre v vodi april 

Šola plavanja april 

Šola plavanja april 

Spomladanski planinski 
pohod 

maj 

 

 

 

 



4. razred 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

V gledališču oktober 

Praznični december  december 

Knjiga, moja prijateljica januar 

Naravoslovni dnevi 

Kraljestvo rastlin april 

Živali na travniku maj 

Zdravilne rastline  junij 

Tehniški dnevi 

Obdelava lesa november 

Pust in pustni običaji februar 

Elektrika in električni krog junij 

Mali tehniki junij 

Športni dnevi 

Jesenski pohod (Srčkova 
pot) 

september 

Plavanje/Prva pomoč 
(preprečevanje poškodb) 

september/marec 

Spomladanski pohod 
(Kettejeva pot) 

april 

Plavanje/Medrazredno 
tekmovanje  

september/maj 

Plavanje/Orientacija september/junij 

 

  



5. razred 
 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

V gledališču oktober 

Praznični december  december 

Slovensko ljudsko izročilo 
(pust) 

februar 

Naravoslovni dnevi 

Lastnosti snovi oktober 

Škocjanske jame april 

Cerkniško jezero maj 

Tehniški dnevi 

Kolesarjenje − poligon april 

Skrb za okolje maj 

Gibanje se prenaša maj 

Od načrta do izdelka junij 

Športni dnevi 

Pohod (Brce) september 

Pohod (Vrbovo) − po poti 
Makse Samsa 

junij 

Plavanje junij 

Plavanje junij 

Plavanje junij 

 

  



6. razred 
 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

Ogled 

gledališke/filmske 
predstave 

po dogovoru 

Mi beremo februar 

Spoznavajmo gledališče po dogovoru z 
Gledališčem Koper 

Naravoslovni dnevi 

Skrbimo za zdravje in 
okolico 

celo leto − po urah 

Voda okrog nas maj/junij 

Rastline, orientacija maj/junij 

Tehniški dnevi 

Ustvarjalne delavnice 
(VDC) 

december 

Energija za vsak dan marec 

Matematično- 
računalniška delavnica 

april/junij 

Igrača iz lesa junij 

Športni dnevi 

Planinski pohod 
(Kozlek) 

september 

Kros in športne igre september 

Smučanje (ŠVN) marec 

Plavanje (ŠVN) marec 

Atletika (ŠVK) april 

 

  



7. razred 
 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

Ogled 

gledališke/filmske 
predstave 

po dogovoru 

Rastem s knjigo 
po dogovoru s 
knjižnico M. Samsa 

Mi beremo februar 

Naravoslovni dnevi 

Skrbimo za zdravje in 
okolico 

celo leto − po urah 

Raziskovanje vodnih 
živali  

marec/april (CŠOD 
Kranjska Gora) 

Preživetje v 
naravi/Varno v naravo 

marec/april (CŠOD 
Kranjska Gora) 

Tehniški dnevi 

Ustvarjalne delavnice maj 

Značilnosti Kranjske 
Gore in okolice 

marec/april (CŠOD 
Kranjska Gora) 

Etnološka zgodovina 
kraja 

marec/april (CŠOD 
Kranjska Gora) 

Naravni rezervat 
Zelenci 

marec/april (CŠOD 
Kranjska Gora) 

Športni dnevi 

Planinski pohod 
(Volovja reber/Ahac) 

september 

Kros in športne igre september 

Zimske dejavnosti 
(smučanje, drsanje) 

februar 

Športne dejavnosti  
marec/april (CŠOD 
Kranjska Gora) 

Atletika (ŠVK) april 

 

  



8. razred 
 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

Ogled 

gledališke/filmske 
predstave 

po dogovoru 

Gorenjska – podoba 
raja 

september/oktober 

Mi beremo februar 

Naravoslovni dnevi 

Skrbimo za zdravje 
in okolico 

celo leto − po urah 

Voda september 

Začutimo okolje junij (CŠOD Soča) 

Tehniški dnevi 

Naše mesto december 

Preživetje v naravi junij (CŠOD Soča) 

Kakšno vreme se 
kuha? 

junij (CŠOD Soča) 

Vozli, ognji in 
ognjišča 

junij (CŠOD Soča) 

Športni dnevi 

Planinski pohod 
(Šilentabor – Il. 
Bistrica) 

september 

Kros in športne igre september 

Biatlon (Pokljuka) februar 

Zimske dejavnosti 

(smučanje, drsanje) 

februar 

Športne dejavnosti junij (CŠOD Soča) 

 

  



9. razred 
 

 Vsebina Čas 

Kulturni dnevi 

Ogled 

gledališke/filmske 
predstave 

po dogovoru 

Dolenjska − zibelka 
slovenskega jezika in 
književnosti 

september/oktober 

Mi beremo februar 

Naravoslovni dnevi 

Skrbimo za zdravje in 
okolico 

celo leto − po urah 

Ekskurzija v Posočje oktober 

Gardaland − 
energijske 
spremembe, gibanje 

junij 

Tehniški dnevi 

Karierna orientacija november 

Kraški rob november 

Načini transporta 
(Luka Koper) 

januar 

Matematična 
delavnica 

april 

Športni dnevi 

Planinski pohod 
(Snežnik) 

september 

Kros in športne igre september 

Smučarski poleti 
(Planica) 

december 

Zimske dejavnosti 
(smučanje, drsanje) 

februar 

Atletika (ŠVK) april 
 

 

 


