
DNEVI DEJAVNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI 

(1. - 4. razred) 

 

TEHNIŠKI DAN DATUM KRAJ VODJA 

1 Domače obrti 25. 4. 2016 Šalovci Suzana Škodnik 

 

Štefan Županek, izdelki iz lesa; Šalovci 31 

Spremljevalka: Valerija Grobelnik 

1. skupina: 1. in 3. razred 2. skupina: 2. in 4. razred 

7.50 – odhod iz šole 

8.10 – 9.40: predstavitev, delavnica 

10.00 - malica 

10.00 - malica 

10.20 – odhod iz šole 

10.40 – 12.10: predstavitev, delavnica 

 

Tanja Strbad, oblikovanje lesa; učilnica 3. in 4. razreda, tehniška delavnica 

Spremljevalka: Slavica Balek Haddaoui 

1. skupina: 1. in 3. razred 2. skupina: 2. in 4. razred 

10.20 – 12.20: predstavitev, delavnica 8.00 – 10.00: predstavitev, delavnica 

Tehnični dan je namenjen spoznavanju domače obrti v naši okolici ter aktivnemu spoznavanju kulturne 

dediščine rokodelstva Pomurja. Učenci se bodo skozi rokodelske delavnice, ki jih vodijo posamezni 

mojstri, seznanili z lesom in z rokodelsko dediščino oblikovanja lesa. 

Cilji: 
 seznaniti se z rokodelsko dediščino Pomurja 

 spoznati rokodelske poklice 

 spoznati naravne materiale in njihovo uporabnost 

 uriti ročne spretnosti in izdelati izdelek domače obrti 

 razvijati lastno kreativnost. 

Kosilo za vse učence bo ob 12.25. Sledi podaljšano bivanje do 14.15. 

 

ŠPORTNI DAN DATUM KRAJ VODJA 

1 Spomladanski pohod 26. 4.  2016 Šalovci - Dolenci Valerija Grobelnik 

 

8.00 – odhod izpred šole  

8.00 – 12.20: pohod (Šalovci – Dolenci – Mali Šalovci – Šalovci) 

 

Učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in 

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

samozavest in pridobivajo trajne športne navade. Učenci in učenke se seznanjajo s športom v prostem 

času, usposabljajo se za samostojne športne dejavnosti. Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje 

in naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do 

narave. 

 

Kosilo za vse učence bo ob 12.25. Sledi podaljšano bivanje do 14.15. 

 


