
 

 



 

 KULTURNI DAN za učence 2. A in 2. B razreda: ogled filma Moana in poustvarjanje

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 3. a in b razreda – KULINARIČNO USTVARJANJE 

 KULTURNI DAN za učence 4. A razreda: »Skup se mava dobr«

 KULTURNI DAN za učence 5. A razreda: Berem in igram se z lutko

- KULTURNI DAN za učence od 6. do 8. razreda + 9. razred (ure SLJ)  – OGLED FILMA 

GAJIN SVET 2  in delavnica VARNA RABA SPLETA 

- RAZREDNE URE V TEDNU OTROKA: igranje družabnih iger, ustvarjanje 

(izdelujemo obeske za ključe, nakit, knjižna kazala…), zaupni pogovori, kaj mi 

pomeni prijateljstvo … 

 



- MINI PLANICA – za učence od 1. do 4. razreda, 

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 4. razreda – DELOVANJE ČLOVEŠKEGA 

TELESA  

- TEHNIŠKI DAN za učence 3. a in b razreda – MOJA IGRAČA 

- Uvodni sestanek članov šolske skupnosti, 7. šolsko uro 

- AVDICIJA ZA MUZICAL,  8. šolsko uro v glasbeni učilnici 

- RAZREDNE URE V TEDNU OTROKA: igranje družabnih iger, ustvarjanje 

(izdelujemo obeske za ključe, nakit, knjižna kazala…), zaupni pogovori, kaj 

mi pomeni prijateljstvo … 

- PEKA KOSTANJA 

 



- Minuta za zdravje (uvod v uro začnemo z vajo za »razgibavanje«) 

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 1. a razreda – GOZD 

- KULTURNI DAN za učence 3. A IN 3. B razreda 

- RAZGIBAJMO TELO – tekmovanje v vlečenju vrvi (v primeru lepega vremena zunaj, 

sicer v veliki telovadnici): 

med razredno tekmovanje učencev od 1. do 9. razreda:  

 učenci III. triletja – 2. šolska ura 

 učenci I. triletja – 5. šolska ura  

 učenci II. triletja – 6. šolska ura 

C RAZREDNE URE: 6. A (1. in 2. šolsko uro) IN 8. A razred (3. in 4. šolsko uro): 

VAROVANJE ZASEBNOSTI IN PREVARE NA INTERNETU (delavnice v izvedbi Safe.si) 

 

 



- Minuta za zdravje (uvod v uro začnemo z vajo za »razgibavanje«) 

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 2. A in B razreda – OD ZRNJA DO KRUHA 

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 4. A razreda – SKRB ZA ZDRAVJE (sistematika) 

- NARAVOSLOVNI DAN za učence 3. A razreda – SKRB ZA ZDRAVJE (sistematika) 

- TEHNIŠKI DAN za učence 1. A  razreda – USTVARJANJE IZ JESENSKIH PLODOV 

- ŠPORTNI DAN – POHOD za učence od 6. do 9. razreda (odvisno od vremena v 

četrtek ali petek) 

- RAZREDNE URE V TEDNU OTROKA: igranje družabnih iger, ustvarjanje 

(izdelujemo obeske za ključe, nakit, knjižna kazala…), zaupni pogovori, kaj mi 

pomeni prijateljstvo … 

- PEKA KOSTANJA 

 



- Minuta za zdravje (uvod v uro začnemo z vajo za »razgibavanje«) 

- KULTURNI DAN za učence 1. A razreda – Obisk šolske knjižnice in ogled filma 

Moana 

- ŠPORTNI DAN – POHOD za učence od 6. do 9. razreda (odvisno od vremena v 

četrtek ali petek) 

- RISANJE S KREDAMI na zgornjem parkirišču in dovozu šolskih avtobusov – učenci 

od 1. do 3. razreda 

- RAZREDNE URE V TEDNU OTROKA: igranje družabnih iger, ustvarjanje (izdelujemo 

obeske za ključe, nakit, knjižna kazala…), zaupni pogovori, kaj mi pomeni 

prijateljstvo … 

- PEKA KOSTANJA 

- TABOR ZA NADARJENE UČENCE NA LISCI – od 7. 10. do 9. 10. 2022 za učence 

7.-9. razreda 



 

C Učenci I. in II. triade si bodo v tednu otroka pričarali jutra z branjem pravljic, 

zgodbic. 

C RISANJE S KREDAMI na zgornjem parkirišču in dovozu šolskih avtobusov – učenci 

od 1. do 3. razreda 

C DRUŽABNE IGRE (med dvema ognjema, ristanc, likovno ustvarjanje, stripovske 

zgodbe  …) v oddelkih PB 

C – učenci 7., 8. in 9. razreda (nosilka dejavnosti 

učiteljica Polona Šintler Cigler) 

 

 


