DNEVI DEJAVNOSTI – 1.―5. RAZRED
KULTURNI DNEVI (4 oz. 3)
Razred
1.
2.
3.

5.

Vsebina
Sprejem prvošolcev, novoletna prireditev in prireditev za dan samostojnosti in
enotnosti, pustovanje in kulturne urice, ogled lutkovnih in gledaliških predstav,
zaključna šolska prireditev in prireditev ob dnevu državnosti.
Novoletna kulturna prireditev - veseli december, gledališke in lutkovne predstave,
zaključna prireditev.
Literarno-glasbena prireditev – Svet je kakor ringaraja, božično-novoletna
prireditev, gledališka predstava - Peter Klepec ali kako postaneš pravi junak,
zaključna šolska prireditev in dan državnosti.
Pustovanje, zaključna prireditev in prireditev ob dnevu državnosti, abonmajske
gledališke predstave, mednarodni dan pismenosti, radijska spominska ura in
komemoracija, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti; božič, novo leto ,
slovenski kulturni praznik, zaključek bralne značke.

NARAVOSLOVNI DNEVI (3)
Razred
1.
2.
3.
4.
5.

Vsebina
Zdrav način življenja – sistematski in zobozdravstveni pregled za učence,
tradicionalni slovenski zajtrk – zdrava šola , prijatelji muzeja – delavnice v muzeju.
Dan zdrave šole in fit, slovenski tradicionalni zajtrk – obisk čebelarja, sprehod po
Murski Soboti - prijatelji muzeja.
Dan zdrave šole, skrb za zdravje- sistematski pregled, eko vsebine in zdrava šola.
Teden zgodnjega naravoslovja v obšolskem centru.
Zdravo živim, da stres prehitim, ogled filma Gajin svet, ekskurzija z ladjico v Piran
in ogled solin.

ŠPORTNI DNEVI (5)
Razred
1.
2.
3.

Vsebina
Pohod, evakuacija in športne igre, zimske igre na sneg, merjenje za športno
vzgojni karton, aktivnosti v okviru projekta Zdrava šola – fit.
Dan brez avtomobila, zimske igre na snegu, drsanje ali zimski pohod v naravo,
aktivnosti za zdravje in srečo, merjenje za športno vzgojni karton, šolska končna
ekskurzija.
Pohod, merjenje za športno vzgojni karton, pohod, zaključna prireditev- zlati
sonček, kulturna in naravna dediščina.

4.
5.

Jesenski kros, pohod, igre na snegu, športne delavnice – aktivnosti za zdravje in
srečo, rolanje ali vožnja s skirojem.
Kros in spretnostne igre, aktivnosti za zdravje in srečo, orientacijski pohod,
plavanje in igre v vodi: šola v naravi.

TEHNIŠKI DNEVI (3 oz. 4)
Razred
1.
2.
3.
4.
5.

Vsebina
Svetila nekoč in izdelava sveče, božična delavnica v muzeju, velikonočna delavnica
v muzeju.
Evakuacija, izdelovanje novoletnih okraskov, velikonočna delavnica – prijatelji
muzeja.
Dan brez avtomobila, tradicionalni slovenski zajtrk, okrasitev šole.
Lesena škatla, vozilo s pogonom na gumo, vodno kolo + hram, novoletna
okrasitev šole.
Spretnostna vožnja in kolesarski izpit, evakuacija, novoletna okrasitev šolskih
prostorov, ogled kobilarne Lipica - izvedba v sklopu šole v naravi, načrtovanje in
izdelava kocke.

