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

5.

Vsebina
Sprejem prvošolcev, novoletna prireditev, pustovanje in kulturne urice, ogled
lutkovnih in gledaliških predstav, zaključna šolska prireditev.
Novoletna kulturna prireditev - veseli december, gledališke in lutkovne predstave,
zdrava šola - kulturni dan v sklopu tedna zdravja, zaključna prireditev.
Gledališka predstava, teden zdravja (cela šola), božično-novoletna prireditev,
zaključna šolska prireditev in dan državnosti.
Veseli december, zaključna prireditev, pust, ogled dveh predstav iz gledališkega
abonmaja.
Ogled filma košarkar naj bo 2, zaključna prireditev in prireditev ob dnevu
državnosti; 1. - 8. razreda, abonmajske gledališke predstave, dan zlatih knjig,
radijska spominska ura in komemoracija, proslava ob dnevu samostojnosti in
enotnosti; božič, novo leto, 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, šolska končna ekskurzija – živali na
posestvu.
Slovenski tradicionalni zajtrk – obisk , čebelarja – teden zdravja, prijatelji muzeja
– delavnica v muzeju, sprehod po Murski Soboti.
Skrb za zdravje - sistematski pregled, teden zdravja, eko vsebine in zdrava šola,
potepanje po sladki poti, evalvacija.
Voda, gozdne živali, rastline ( izvaja se v CŠOD Čermošnjice).
Slovenski zajtrk, zdravo živim, da stres prehitim, zdravilne rastline, ekskurzija z
ladjico v Piran, ogled solin.

ŠPORTNI DNEVI (5)
Razred
1.

2.

Vsebina
Pohod, športne igre, zimske igre na snegu, aktivnosti v okviru projekta zdrava šola,
merjenje za športno vzgojni karton.
Aktivnosti v okviru projekta zdrava šola, dan brez avtomobila, zimske igre na
snegu, drsanje ali zimski pohod v naravo, merjenje za športno vzgojni karton,
šolska končna ekskurzija.

3.
4.
5.

Pohod: Kamenšnica, teden zdravja- cela šola, merjenje za športno - vzgojni karton,
štafetne igre na prostem, zaključna prireditev- zlati sonček, evalvacija.
Kros, športne igre, pohod, zdrava šola, rolanje oz. vožnja s skiroji.
Teden aktivnosti koraki k zdravju, orientacijski pohod, ekskurzija z ladjico v Piran,
ogled solin, plavanje in igre v vodi: šola v naravi.

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

Vsebina
Novoletna delavnica – izdelovanje izdelkov za krasitev šole, velikonočna delavnica
– »Prijatelji muzeja«, delavnica v okviru projekta prijatelji muzeja.
Izdelovanje novoletnih izdelkov, tehniški dan v okviru tedna zdravja
prijatelji muzeja - stare igre in igrače.
Dan brez avtomobila, teden zdravja- cela šola, okrasitev šole, evalvacija.
Lesena škatla, voziček s pogonom na gumo, vodno kolo, okraski.
Spretnostna vožnja in kolesarski izpit, izdelava okraskov za okrasitev šolskih
prostorov, ogled kobilarne Lipica izvedba v sklopu šole v naravi, načrtovanje in
izdelava kocke.

