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Letni načrt dejavnosti šole je dokument šole, s katerim se v skladu s predmetnikom in učnim načrtom določijo 

vsebina, obseg in razporeditev dni dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela, interesnih dejavnosti ter drugega 

dela, ki jih šola izvaja.  

 

DNEVI DEJAVNOSTI  

 

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in 

predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu 

šole, ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. 

Dnevi dejavnosti so praviloma brezplačni, razen pri programih, ki so vezani na prevoz, vstopnine, materialne 

stroške, oziroma za plačila učencev, ki sodelujejo na dnevu dejavnosti, če tega organiziramo ob uporabi 

prevoznih sredstev. 

Posamezen dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur. 

Cilji dni dejavnosti so, da omogočimo učencem utrjevanje in povezovanje znanj, ki so pridobljena pri posameznih 

predmetih in predmetnih področjih, uporabo teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu 

medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. 

Dnevi dejavnosti spodbujajo vedoželjnost, ustvarjalnost in samoiniciativnost učencev, jih usposabljajo za 

samostojno opazovanje in pridobivanje izkušenj. Usvajajo znanja za razvijanje spretnosti ter za samostojno 

reševanje problemov. Ob teh dejavnostih učenci znanja različnih področij med seboj povezujejo v celoto. Dnevi 

dejavnosti so namenjeni vsem učencem, so vsebinsko pestri in smiselno razporejeni skozi celotno šolsko leto. 

Vsebinsko se nadgrajujejo iz leta v leto oziroma iz triletja v triletje. 

Z vsemi razredi se bomo po potrebi in za popestritev pouka udeleževali priložnostnih razstav, predstav in 

dogodkov, ki jih predhodno ne moremo načrtovati. Upoštevali bomo čim manjši finančni strošek za starše. 

Kot način izvedbe teh dejavnosti so možne tudi ekskurzije, ki se bodo izvedle za več oddelkov skupaj, kot bodo 

načrtovali razredniki. 

 
 
Načrtovanje in organizacija  
Dnevi dejavnosti se lahko organizirajo za vsak razred posebej, skupno za nekaj razredov ali za celo 
šolo. Načrtovanje in organizacija konkretnih dni dejavnosti sta vezani na okolje, v katerem je šola, oz. 
na specifičnosti posameznih šol. Težišče načrtovanja je v okviru šolskih strokovnih aktivov in se izvaja 
kot timsko delo učiteljic in učiteljev, tudi z različnih področij. Možno je tudi mentorsko delo (npr. pomoč 
učitelja računalnikarja, tehnike in tehnologije učiteljicam razrednega pouka pri izvedbi tehniškega dne).  
Možne oblike organiziranosti so: 

- izvajalska skupina (gledališka, lutkovna, recitacijska, glasbena idr.),  

- krožek, skupina ljubiteljev kulture,  

- organizacija dni dejavnosti v okviru projektnih tednov in raziskovalnih taborov (npr. 
naravoslovni, astronomski, planinski, tabor za nadarjene ..). 
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Področja, vsebinski sklopi  

 

Kulturni dnevi vključujejo vsa jezikovna, umetnostna in družboslovna področja, posebej še področje kulture in 

medčloveških ter družbenih odnosov, slovenski jezik ter književnost kot kulturo izražanja, utrjevanje 

zgodovinskega spomina in narodne identitete, likovno, glasbeno, gledališko in filmsko kulturo ter kulturo 

obnašanja, oblačenja in okolja. 

Spoznavajo vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje 

lastnega dela, dela sošolk in sošolcev ter odraslih. Z dnevi kulturnih dejavnosti razvijajo ustvarjalnost, sposobnost 

dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba ter 

prepoznavanje, razumevanje in vrednotenje pokrajine in njenih sestavnih delov. 

 

Naravoslovni dnevi aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretična znanja, ki so jih učenci pridobili 

med rednim poukom ter ga povezujejo v nove kombinacije. Dejavnosti jih spodbujajo k samostojnemu in 

kritičnemu mišljenju, omogočajo uporabo znanja ter spoznavanje novih metod in tehnik raziskovalnega dela 

(terensko, laboratorijsko delo itd.). Učenke in učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo pokrajino kot 

celoto in posamezne sestavine okolja, spoznavajo in razumejo sobivanje človeka in narave. 

Učenci intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitivni odnos do narave, 

življenja, učenja in dela ter se zavedajo pomena varovanja zdravja in okolja. 
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Športni dnevi – učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in 

razvedrijo. Razvijajo prijateljstvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si 

samozavest in pridobivajo trajne športne navade ter se usposabljajo za samostojne športne aktivnosti. Ob 

povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in z naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in 

zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave. 

 

Tehniški dnevi se povezujejo s cilji tehnike in tehnologije, fizike, kemije, matematike ter gospodinjstva - 

predlagane vsebine poglabljajo in dopolnjujejo, tako da učenci aktivno rešujejo probleme. 

Cilji tehniških dni so omogočiti učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih 

in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu 

medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. Učenke in 

učenci opazijo tehnični problem v svojem okolju, ga raziščejo, zanj oblikujejo rešitev in jo preverijo. Razvijajo 

pozitivni odnos do tehničnih dosežkov, raziskujejo njihov izvor in zgradbo, skupaj s sošolkami in sošolci zbirajo 

podatke o tehničnih zbirkah, primerjajo svoje ugotovitve s podatki iz strokovne literature. Ob oblikovanju razstav 

izmenjujejo izkušnje in ideje, skušajo izboljšati obstoječe tehnične rešitve ter uporabljajo nove informacijske 

tehnologije. V povezavi z učnim načrtom in življenjskimi izzivi pa se srečajo tudi s področjem obdelave podatkov 

in statistike. 
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DNEVI DEJAVNOSTI 

v 1. triletju 

datum oznaka 1. razred 2. razred 3. razred 

september 
2017 

ŠD Okolica šole - 
pohodništvo 

Živim ples, diham ples Živim ples, diham ples 

oktober 2017 KD Teden otroka  Teden otroka  Teden otroka  

17. 10. 2017 TD  Mestni muzej – Dom 
nekoč in danes 

 

november 
2017 

KD Mladinsko gledališče Mladinsko gledališče Mladinsko gledališče 

17. 11. 2017 ND Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

20. 11. – 24. 
11. 2017 

ND / / CŠOD Lipa, Črmošnjice – 
gozd, rastlinski svet 

20. 11. – 24. 
11. 2017 

TD / / CŠOD Lipa, Črmošnjice – 
obdelava lesa 

20. 11. – 24. 
11. 2017 

TD / / CŠOD Lipa, Črmošnjice – 
obdelava lesa 

20. 11. – 24. 
11. 2017 

ŠD / / CŠOD Lipa, Črmošnjice 

6. 12. 2017 TD Mestni muzej – Trije 
dobri možje 

/ / 

18. 12. 2017 KD / / Kino Dvor 

december TD Novoletna okrasitev Novoletna okrasitev Novoletna okrasitev 

januar 2018 ŠD Drsanje – Lumpi park Drsanje – Lumpi park Drsanje – Lumpi park 

januar 2018 KD Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

/ 

5. 2. 2018 KD / / Šolski muzej 

13. 2. 2018 ŠD Plesne delavnice Plesne delavnice Plesne delavnice 

pomlad 2018 ND Pedagoška fakulteta 
Prelivanje, presipanje, 

plavanje 

Pedagoška fakulteta 
Ločevanje zmesi 

Pedagoška fakulteta 

7. 3. 2018 ND Mestni muzej – vodno 
potovanje 

/ / 

13. 3. 2017 KD Narodna galerija / / 

14. 3. 2018 KD Narodna galerija / / 

april 2018 ND / Travnik / 

4. 5. 2017 ŠD Pohod Ob žici Pohod Ob žici Pohod Ob žici 

maj 2018 TD / Izdelki iz odpadnih 
materialov 

/ 

junij 2018 TD Izdelki iz odpadnih 
materialov 

/ / 

junij 2018 ŠD Športne igre Športne igre Športne igre 
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v 2. triletju 

datum oznaka 4. razred 5. razred 6. razred 

4. 9. – 9. 9. 
2018 

ŠD / Savudrija - duatlon / 

4. 9. – 9. 9. 
2018 

ŠD / Savudrija – orientacijski 
tek 

/ 

4. 9. – 9. 9. 
2018 

ND / Škocijanski zatok / 

12. 9. 2017 ND / / snov 

22. 9. 2017 ŠD Živim ples, diham ples / / 

28. 9. 2017 ND Živalski vrt / / 

4. 10. 2017  / / Ekskurzija Novo mesto 

10. 10. 2017 ½ KD / / Simfonična matineja 

10. 11. 2017 TD / / Diagrami in prikazi 

13. 11. 2017, 
14. 11. 2017 

TD / / Delavnice soustvarjamo 
nenasilno okolje 

17. 11. 2017 ND Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

5. 12. 2017 ½ KD / / Etnografski muzej 

22. 12. 2017 KD / / Kino Dvor - Čudo 

januar 2018 ŠD 2X / / Smučanje 2x 

januar 2018 ŠD Drsanje – Lumpi park Drsanje – Lumpi park Zimski športni dan 

brez datuma KD Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

Lutkovno gledališče 
Ljubljana 

/ 

brez datuma KD Kino Dvor Kino Dvor / 

brez datuma KD Groharjeva domačija Doslovče Jurčičeva domačija 

brez datuma TD Izdelek iz lesa ali 
papirja 

/ Les – Škofja Loka 

brez datuma KD / Arheološka delavnica / 

brez datuma TD Izdelava glasbil Šivanje / 

brez datuma TD Spoznajmo Emonce / / 

brez datuma TD Velenjski 
premogovnik 

Kropa / 

4. 5. 2018 ŠD Pohod Ob žici Pohod Ob žici Pohod Ob žici 

14. 5. – 16. 5. 
2018 

ND / Vodovje Ptujskega polja; 
Pestrost tal in prsti- CŠOD 

Štrk 

/ 

14. 5. – 16. 5. 
2018 

TD / CŠOD Štrk, kurentova 
delavnica 

/ 

14. 5. – 16. 5. 
2018 

ŠD / Pohod - CŠOD Štrk / 

junij 2018 ND / / Botanični vrt 

junij 2018 TD / Kolesarski izpit / 

18. 6. – 22. 6. 
2018 

ŠD Savudrija - duatlon / / 
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18. 6. – 22. 6. 
2018 

ŠD Savudrija – 
orientacijski tek 

  

18. 6. – 22. 6. 
2018 

ND Škocijanski zatok   

21. 6. 2018 ŠD   Pohod v visokogorje in 
vodne aktivnosti 

 

v 3. triletju 

datum oznaka 7. razred 8. razred 9. razred 

12. 9. 2017 TD Narodni muzej Narodni muzej / 

18. 9. – 22. 9. 
2017 

TD / Astonomija, Nerezine / 

18. 9. – 22. 9. 
2017 

ND / Morska biologija, 
Nerezine 

/ 

18. 9. – 22. 9. 
2017 

ŠD / Pohod, Nerezine orientacija 

18. 9. – 22. 9. 
2017 

ŠD / Plavanje, Nerezine / 

27. 9. 2017 TD / Modna revija  / 

27. 9. 2017 ND Jesenkova pot / / 

4. 10. 2017  Ekskurzija Celje Ekskurzija Idrija Ekskurzija Prekmurje 

13. 11. – 15. 
11. 2017 

ŠD 2X CŠOD Trilobit –
pohodništvo 2x 

/ / 

jesen 2017 ŠD / / Kajak, kanu, nordijska 
hoja 

14. 11. 2017 ½ KD / Koncert Z orkestrom na 
izlet 

/ 

17. 11. 2017 ND Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

Slovenski tradicionalni 
zajtrk 

20. 11. 2017 TD Nakupovalna košarica / / 

5. 12. 2017 ½ KD / / Muzej sodobne 
umetnosti 

11. 12. 2017 ND / / Delavnice v STS 

13. 12. 2017 ½ KD Narodna galerija Moderna galerija  

22. 12. 2017 KD Kino Dvor - Čudo Kino Dvor - Čudo Kino Dvor - Čudo 

11. 1. 2018 TD / / Srednje vrednosti 

januar 2018 ŠD Zimski športni dan Zimski športni dan Zimski športni dan 

1. 2. 2018 ND zvok / / 

5. 2. 2018 ½ KD Koncert Glasbena torta / / 

15. 2. 2018 ½ KD / / Simfonična matineja 

pomlad 2018 KD Rašca in Velike Lašče Vrba, Visoko Vrhnika 

4. 5. 2018 ŠD Pohod Ob žici Pohod Ob žici Pohod Ob žici 

maj 2018 ND / / Bistra 

brez datuma ND / Delavnice / 
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brez datuma TD svetloba / Cekinov grad Tivoli 

brez datuma TD TZS+ orietacija / Pokopališče Žale 

21. 6. 2018 ŠD Pohod v visokogorje in 
vodne aktivnosti 

Pohod v visokogorje in 
vodne aktivnosti 

Pohod v visokogorje in 
vodne aktivnosti 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI  

Nekatere cilje uresničujemo tudi z aktivnim vključevanjem učencev v interesne dejavnosti šole. Usklajene so z 

interesi učencev, staršev, učiteljev in drugimi dejavniki družbenega okolja, v katerem šola sodeluje in so oz. bodo 

organizirane v času pred ali po pouku. Če bo za posamezno dejavnost premalo zanimanja, je v tekočem šolskem 

letu ne bomo izvajali. Učenci naj se prijavijo na posamezno dejavnost po posvetu s starši. Ko se učenec prijavi, 

mora interesno dejavnost tudi redno obiskovati. V primeru, da bo učenec določeno interesno dejavnost prenehal 

obiskovati, ste starši o tem dolžni razrednika predhodno pisno obvestiti. 

Vsakega učenca vključujemo v vsaj eno dejavnost, za katero kaže največ zanimanja. Skrbeti moramo, da učence 

osebnostno bogatimo in pri njih oblikujemo pozitivne osebnostne lastnosti. 

 

 JEZIKOVNO-SPRETNOSTNO-ŠPORTNO PODROČJE MENTOR: 

1. Likovni krožek (6. razred)  Helena ANGELSKI 

2. Nemški krožek (2. – 3. razred) Tina SVETIČIČ 

3. Mladinski pevski zbor  Marta SITER 

4. Otroški pevski zbor Nataša ZAGER 

5. Instrumentalno-vokalna skupina Nataša ZAGER 

6. Angleška konverzacija Nataša URŠIČ 

7. Vesela šola Anja SILA 

8. Nogomet  (6. – 9. razred) Aleš RAVNJAK 

9. Logika Aleš RAVNJAK 

10, Elementarne igre Angela PLEVNIK 

11. Male sive celice (6. – 8. razred) Vlasta S. LIPOVEC 

12. Španščina (7. – 9. razred) Marijana Elena STANKO 

13.  Klemen KERSTEIN 

14. Vrtnarski krožek (2. – 4. razred) Polona GOMIŠČEK 

15. Prva pomoč ( 4. – 6. razred) Ingrid SOJER 
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ZUNANJI IZVAJALCI INTERESNIH DEJAVNOSTI 
Nekaj dodatnih ponudb zunanjih izvajalcev dobimo vsako leto meseca septembra. Za program, kvaliteto 
in ceno interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci, šola ne odgovarja. 
 
 Naziv Mentor 

1. Nogomet Otroška nogometna šola, Ferdo 

Hatič 

2. Ritmična gimnastika Športni klub Bleščica 

3. Plesna šola PLES PLUS Daša KERIN CERKOVNIK 

4. Rokomet RK Krim 

5. Košarka dečki in deklice ŽKD Ježica 

6. Košarka  KŠ Parklji (T. LUZNAR) 

7. Judo Mala šola juda 

8. Badminton BK Ljubljana 

9. Odbojka za deklice  OK Ljubljana 

10. Gimnastika Partizan Vič 

11.  Karate Karate klub Olimpija 

12.  Tenis Teniški klub Maja Matevžič 

13. Plesna šola Frtavka  

 

 

DRUGE DEJAVNOSTI   

Dejavnosti na šoli so zelo raznolike, saj se navezujejo na življenje in delo v šoli, vzg.-izobraževalni program, 

vzgojni načrt ter razvoj in življenje okolja, v katerem živimo.  

Načrtujemo naslednje oblike dejavnosti: 

- ogled gledaliških, koncertnih in filmskih predstav (Gledališka in koncertna dvorana v Ljubljani), 
- obisk muzeja in likovne galerije, splošnih knjižnic, 
- obisk športnih prireditev, 
- družabne prireditve (kostanjev piknik, miklavževanje, novo leto, pust, valeta), 
- razstave likovnih izdelkov učencev na šolskih hodnikih,  
- razstave izdelkov, plakatov in drugih izdelkov, ki nastanejo ob rednem delu v razredu, v šoli v 

naravi, pri delu interesnih dejavnosti, 
- sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih, pri projektih, 
- aktivno sodelovanje na različnih tekmovanjih iz znanja in sposobnosti učencev, 
- predavanja in srečanja s starši ter šolo za starše, 



Letni načrt dejavnosti 2017/18 
 

1 Maja Novljan, prof., pomočnica ravnatelja 

 

- dobrodelne prireditve, dan odprtih vrat, predstavitve projektov, 
- dejavnosti okolju prijazne in odprte šole (skupni pohodi). 

Učenci se v času šolanja srečajo tudi z drugimi oblikami pouka, kot so šole v naravi, tabori, kolesarski tečaj in 

izpit, plavalni tečaj. 

Kolesarski tečaj in izpit za vožnjo s kolesom bodo lahko opravljali učenci 5. razreda. 

Plavalni tečaj in plavalna »pismenost« 

V okviru programa MOL "Naučimo se plavati" bo za učence 1. razreda organiziran program prilagajanja na vodo 

v obsegu 10 ur, v bazenih kopališča Tivoli in za učence 3. razreda pa program učenja plavanja v obsegu 15 ur,  v 

bazenih kopališča Kolezija. Datumi so posredovani: 21. 5. – 1. 6. 2018 za učence 3. razreda, 20. 3. – 31. 3. 2017 

za učence 1. razreda. 

 


