
NARAVOSLOVNI DNEVI 

Podružnica Vreme 

Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvdeni stroški 

1.-5.d 
razred 

Naravoslovni 
poskusi 

-izvajajo različne poskuse s področja 
naravoslovja in spoznavajo 
eksperimentalne veščine, kot so 
opazovanje, načrtovanje, iskanje 
informacij in beleženje podatkov. 

5 marec Katja Kovačič učiteljice  

1.-5.d 

razred 

Ogled parka 
Škocjanskih 
jam 

- spoznajo rastlinstvo in živalstvo, 

- se orientirajo v pokrajini ter spoznajo 
značilnosti parka Škocjanskih jam 

5 april Andreja 
Perhavec Čok 

učiteljice prevoz 

1.- 3.d 
razred 

Življenjsko 
okolje - 
mlaka 

- spoznajo živalske in rastlinske vrste  5 maj Petra Rakovec učiteljice  

4., 5.d  Prometno-
varnostna 

pravila 

Spoznajo pravila vožnje s kolesom v 
prometu. 

5 november Petra Pugelj 
Peca 

  

 
 
 
 



TEHNIŠKI DNEVI 
 
Podružnica Vreme 
 
Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

1.-5.d Novoletna 
krasitev 

-spoznajo možnosti ponovne uporabe 
različnih materialov, 
-urijo ročne spretnosti 

5 december Katja 
Kovačič 

učiteljice  

1.-5. d Izdelava 
pustnih 
mask 

-izdelajo pustno masko 5 februar Petra 
Rakovec 

učiteljice  

1.-5.d Izdelek iz 
odpadnega 
materiala 

izdelajo izdelek iz odpadnega materiala 5 maj Andreja 
Perhavec 

Čok 

učiteljice  

4., 5.d Kolesarjenj
e 

spoznajo varno opremo kolesarja in kolesa 
izvajajo praktične naloge kolesarskega 
izpita 

5 junij Danijel 
Malnar 

Petra Pugelj 
Peca 

 

 
  



KULTURNI DNEVI 

 

Podružnična šola Vreme 
Raz. Tema Cilji Št. ur Čas izvedbe Vodja Sodelavci Predvideni stroški 

1.-3.d Ogled 
spominske sobe 
dr. Bogomirja 
Magajne 

- si ogledajo spominsko sobo dr. 
Bogomirja Magajne 

-  spoznajo življenje in delo dr. 
Bogomirja Magajne 

5 september Katja Kovačič razredničarke  

1.-5.d Gledališka 
predstava 
Živalske novice 
(gledališče v 
Novi Gorici) 

- si ogledajo gledališko predstavo 5 januar Boris Mahnič razredničarke avtobusni prevoz + 
vstopnina 

1.-3.d Dan šole - spoznajo različne kulture 5 marec Andreja P. 
Čok 

razredničarke  

1.-5.d Ogled šolskega 
muzeja, Hiše 
iluzij v Ljubljani 

- spoznajo šolanje nekoč 
- si ogledajo Hišo iluzij 

5 junij Petra Pugelj 
Peca 

razredničarke avtobusni prevoz + 
dve vstopnini 

4., 5.d Glasbena 
predstava v 
Cankarjevem 
domu  
S skladatelji v 
Disneyeve 
risanke 

Ogledajo si glasbeno predstavo. 
Utrjujejo poznavanje in 
upoštevanje koncertnega bontona. 
Ogledajo si pomembne kulturne 
ustanove v Ljubljani. 

5 15. 2. 2023  Danila Grželj Petra Pugelj Peca prevoz + vstopnina 5 
evrov 

 
 



 
ŠPORTNI DNEVI 
 
 
Podružnična šola Vreme 
Raz. Tema Cilji Št. ur Čas 

izvedbe 
Vodja Sodelavci Predvideni 

stroški 

1.-5. 
razred 

Jesenski 
kros 

- učenci razvijajo vztrajnost in 
tekmovalnost, 
- premagajo določeno razdaljo,  
- razvijajo osnovne motorične 
sposobnosti 

5 september Katja Kovačič učiteljice  

1.-5. 
razred 

Pohod na 
Kokoš 

- izvajajo naravne oblike gibanja, 
- razvijajo vzdržljivost 

5 oktober Petra Rakovec učiteljice prevoz 

1.-5. 
razred 

Plavanje - usvajajo osnove plavanja, 
- prilagajajo se na vodo, 
- spoštujejo kopališki red 

5 januar Andreja 
Perhavec Čok 

učiteljice prevoz + 
vstopnina 

1.-5. 
razred 

Testiranje za 
športno 
vzgojni 
karton 

- opravijo predvidene naloge, ki jih 
obsega testiranje za ŠVK 

5 april Andreja 
Perhavec Čok 

učiteljice  

1.-5. 
razred 

Šaljiva 
športna 
tekmovanja 

-izvajajo različne športne vaje 5 junij Petra Pugelj 
Peca 

učiteljice  

  



 

 
 


