
DNEVI DEJAVNOSTI - 1. – 5. RAZRED 
 

KULTURNI DNEVI (4 oz. 3) 

Razred  Vsebina 

1. 

Sprejem prvošolcev - 1. po delih, novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 

Samostojnosti in enotnosti (celodnevni), pustovanje in kulturne urice, ogled 
lutkovnih in gledaliških predstav-5 x 1/2, zaključna šolska prireditev in prireditev 
ob Dnevu državnosti - (celodnevni). 

2. 
Novoletno rajanje in prireditev ob državnem prazniku enotnosti in samostojnosti -  
celodnevni kulturni dan, Dan državnosti in zaključna prireditev - celodnevni 
kulturni dan, gledališke in lutkovne predstave. 

3. 
Lutkovno – glasbena prireditev in klovnska prireditev Volčje srce in Mala šola za 
klovne, novoletna prireditev ob državnem prazniku enotnosti in samostojnosti, 
pustovanje, Dan državnosti in zaključna prireditev.  

4. 

Božično-novoletna prireditev ob dnevu Samostojnosti in enotnosti, , zaključna šolska 
prireditev in prireditev ob Dnevu državnosti, zdravje - odnosi in komunikacija- 
sprosti se, 8. februar – Slovenski kulturni praznik, pustno rajanje, ogled lutkovnih 
in gledaliških predstav 

5. 

Kulturne urice ob 8. februarju – simfonični orkester, zaključna prireditev in 
prireditev ob dnevu državnosti, abonmajske gledališke predstave - pravljični 

muzikal Čarovnik iz oza, lutkovna predstava Ostržek, mednarodni dan pismenosti, dan 
zlatih knjig, uradni začetek bralne značke, radijska spominska ura in 
komemoracija, pustovanje, spominska ura ob prazniku OF in 1. maju, zaključek 
bralne značke. 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 

Razred  Vsebina 

1. 
Zdrav način življenja – sistematski in zobozdravstveni pregled za učence, Zdrava 
šola – projekt, park nekoč in danes. 

2. 
Aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola, sprehod po Murski Soboti - Prijatelji 
muzeja, zaključna ekskurzija. 

3. 
Skrb za zdravje - zobozdravstveni in sistematski pregled, Prijateljstvo, 
sodelovanje, samopomoč - šolski projekt Zdrava šola, kulturna in naravna 
dediščina - zaključna ekskurzija. 

4. 
Teden zgodnjega naravoslovja v CŠOD dom Škorpijon – Veliki Boč (3. 4. – 7. 4. 
2017). 

5. 
Eko naravoslovni dan – urejanje zeliščnega vrta pri šoli, vegetacija v primorskem 
svetu z vključevanjem čutil - Strunjan, ekskurzija z ladjico v Piran in ogled Solin. 

 

  



ŠPORTNI DNEVI (5) 

Razred  Vsebina 

1. 
Pohod, športno srečanje – sobota, zimske igre na snegu, merjenje za športno 
vzgojni karton, aktivnosti v okviru športne značke - Zlati sonček. 

2. 
Aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola, plavanje, zimske igre na snegu, drsanje ali 
zimski pohod, športno - vzgojni karton, Zlati sonček. 

3. 
Plavalni tečaj, aktivnosti za zdravje in srečo – Zdrava šola, merjenje za športno 
vzgojni karton. 

4. 
Jesenski kros, športne delavnice (Aktivnosti za zdravje in srečo), pohod – 
orientacija v naravi – Fazanerija / CŠOD – Škorpijon, igre na snegu, rolanje ali 
vožnja s skirojem. 

5. 
Pohod Murska Sobota – Rakičan - Murska sobota, Aktivnosti za zdravje in srečo – 
vodene dejavnosti v sklopu zdrave šole, orientacijski pohod (Strunjan – Portorož), 
plavanje in igre v vodi: šola v naravi (Strunjan). 

 

TEHNIŠKI DNEVI (3 oz. 4) 

Razred  Vsebina 

1. Novoletna delavnica, velikonočna delavnica, iz papirja in gline - delo po kotičkih. 

2. 
Izdelovanje novoletnih izdelkov,  velikonočna delavnica – prijatelji muzeja, stare 
igre in igrače – prijatelji muzeja. 

3. 
Spretnostni poligon in varnost v prometu, okrasitev šole – medpredmetno 
sodelovanje, pomladna ustvarjalna delavnica. 

4. 
Lesena škatla, vozilo  s  pogonom  na   gumo, vodno  kolo  +  hram, novoletna 
okrasitev šole 

5. 
Spretnostna vožnja in kolesarski izpit, novoletna okrasitev šolskih prostorov, 
pustovanje, ogled kobilarne Lipica – izvedba v sklopu šole v naravi, načrtovanje in 
izdelava kocke  

 


