
DNEVI DEJAVNOSTI – 1. - 5. RAZRED 
 

 

KULTURNI DNEVI (4 oz. 3) 
 

Razred Vsebina 

 
1. 

Sprejem prvošolcev, novoletna prireditev, kulturna prireditev in kulturne urice, 

ogled lutkovnih in gledaliških predstav, zaključna šolska prireditev. 

2. 
Novoletna kulturna prireditev - veseli december, slovenski kulturni praznik – v 
sklopu projektnega tedna Zdrave šole, gledališke in lutkovne predstave, zaključna 
prireditev. 

3. 
Gledališka predstava, božično - novoletna prireditev; počastitev državnega 
paznika, Prešernov dan zaključna šolska prireditev in 

dan državnosti. 

4. Veseli december, Prešernov dan, ogled dveh predstav iz gledališko lutkovnih 
predstav. 

 
5. 

Mi vsi za boljši jutri, božično – novoletna prireditev in prireditev ob dnevu 
državnosti, abonmajske gledališke predstave, mednarodni dan pismenosti + dan 
zlatih knjig, radijska spominska ura in komemoracija, zaključek bralne značke, 
zaključna prireditev. 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI (3) 
 

Razred Vsebina 

1. 
Zdrav način življenja – sistematski in zobozdravstveni pregled za učence, 
tradicionalni slovenski zajtrk – zdrava šola, šolska končna ekskurzija – živali na 
posestvu. 

2. 
Skrb za zdravje – ND v sklopu projektnega tedna Zdrave šole, slovenski 
tradicionalni zajtrk – obisk čebelarja, prijatelji muzeja – delavnica v muzeju. 

3. 
Skrb za zdravje - sistematski pregled, slovenski tradicionalni zajtrk, delavnice v 
sklopu VSUO. 

4. Medvrstniško nasilje, živali in rastline v gozdu, astronomija. 

5. Medvrstniško nasilje; duševno zdravje, zdravilne rastline, ekskurzija z ladjico v 
Piran in ogled solin. 

 

ŠPORTNI DNEVI (5) 
 

Razred Vsebina 

1. 
Pohod/promet, športne igre, aktivnosti v okviru projekta zdrava šola, merjenje za 
športno vzgojni karton, dejavnosti v okviru projekta zlati sonček. 

2. 
Jesenski pohod, zimske igre na snegu, drsanje ali zimski pohod v naravo – 
aktivnosti v okviru projekta zdrava šola, merjenje za športno vzgojni karton, 
sprehod po Murski Soboti – prijatelji muzeja, šolska športna ekskurzija.  

3. 
Jesenski pohod v naravo, vzdržljivostna hoja, štafetne igre, merjenje za športno – 
vzgojni karton, potepanje po sladki poti – končna ekskurzija. 

4. 
Kros v mestnem parku, lov za zakladom, pohod, orientacija, vožnja z rolerji in 
skiroji. 

5. 
Pohod Murska Sobota-Expano-Rakičan, teden aktivnosti lov za zakladom, 
orientacijski pohod; Strunjan-Portorož, plavanje in igre v vodi: šola v naravi. 



TEHNIŠKI DNEVI (3 oz. 4) 
 

 

Razred Vsebina 

1. 
Novoletna delavnica – izdelovanje izdelkov za krasitev šole, delavnica v okviru 
projekta zdrava šola – Murska Sobota v prihodnosti, velikonočna delavnica. 

2. 
Prijatelji muzeja, tehniški dan v okviru tedna zdravja (Zdrava šola), prijatelji 
muzeja – stare igre in igrače. 

3. Dan brez avtomobila (vključevanje v aktivnosti v mestnem središču), sobota v 
prihodnosti, čistilna akcija. 

4. Lesena škatla, voziček s pogonom na gumo, krasitev šole, sobota v prihodnosti 
(izdelovanje maket). 

 

5. 
Spretnostna vožnja in kolesarski izpit, izdelava okraskov za okrasitev šolskih 
prostorov, sodelovanje v projektu Evropska vas, maketa: Sobota v prihodnosti, 
ogled kobilarne lipica izvedba v sklopu šole v naravi. 

 


