DNEVI OB POUKU – 3. RAZRED, ŠOL. LETO 2017/18
KULTURNI DNEVI
Zap.
št
1.

datum

okt.

*
2.

nov. oz.
dec

3.

dec.

naslov in kratka vsebina

MESTNI MUZEJ
(LINHARTOVA SOBA) IN
ČEBELARSKI MUZEJ
ŽIVLJENJE V KOSTELU
NEKOČ IN DANES

OGLED GLEDALIŠKE ALI
FILMSKE PREDSTAVE

*
4.

jan.

*

PO PREŠERNOVIH
STOPINJAH

cilji

 spoznavajo življenje
kulturno dediščino

koordinator,
odgovorni

nekoč

in

kustosinja,
razredničarke

 primerja povezanost domov (nekoč učitelji CŠOD,
in danes) z naravnimi značilnostmi razredničarke
določene pokrajine
 razume spremembe v okolju, v
katerem se razvija (v času in
prostoru) bivalna kultura
 vrednoti pozitivne in negativne
ukrepe za ohranitev stavbne in
naselbinske dediščine
 primerja dobre in slabe strani
življenja nekoč in danes,
 spozna način življenja (kultura
prehranjevanja, preživljanje prostega
časa, šege, navade …)
 spozna življenje v Kostelu nekoč in
danes

povezava z
okoljem

Gorenjski muzeji
Radovljica

Okvirna
cena v
EUR

3 EUR

CŠOD Fara

 kulturno spremljajo predstavo
 o vsebini pripovedujejo ter likovno in
literarno poustvarjajo

razredničarke

Linhartova dvorana
oz. po ponudbi

 spoznavajo življenje in delo
pesnika, kulturno zgodovino in
likovno ustvarjajo

Urša Kavalar
Pobegajlo,
razredničarke

CŠOD

?

9,58
EUR

NARAVOSLOVNI DNEVI
Zap.
št

datu
m

1.

nov.oz.
dec.

2.

nov.
oz.
dec.

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator,
odgovorni

povezava z
okoljem

GOZD V KOSTELU
(MUZEJ KAŠTEL ZRINSKIH,
ŽIVLJENJSKA PESTROST
KOSTELSKEGA GOZDA)

 prepoznajo,
poimenujejo
in razredničarke,
primerjajo različna živa bitja in učitelji CŠOD
okolja
kustosinja
 vedo, da je življenje živih bitij
odvisno od drugih živih bitij in od
nežive narave
 znajo poiskati podobnosti in razlike
med rastlinami in živalmi
 prepozna najpogostejše drevesne in
grmovne vrste kostelskega gozda in
jih poimenuje
 spozna, da se drevesa in grmi
razlikujejo po lubju, listih, cvetovih in
plodovih,
 spozna zunanjo zgradbo kopenskih
živali,
 nauči se povezati zunanji videz
živali z njenim načinom življenja,
 spozna, da se živali gibljejo na
različne načine,
 razume razliko med zavetjem in
bivališčem

CŠOD Fara

PREŽIVETJE V NARAVI






spoznavajo in gradijo šotore
učitelji CŠOD,
naučijo se zakuriti ogenj
razredničarke
spoznavajo kurišča
spoznavajo in doživljajo naravo z
vsemi čutili
 naučijo se preživeti v naravi

CŠOD Fara

Cena
v EUR

3.

april

DAN ZDRAVJA

 seznanijo se z zdravim načinom
življenja
 zavedajo se pomena varovanja
lastnega in kolektivnega zdravja

Svetovalna služba,
Društvo za boljši
svet,
razredničarke

ZZZRS
Društvo za boljši
svet

TEHNIŠKI DNEVI
Zap.
št

datum

naslov in kratka vsebina

1.

nov.

NOVOLETNA DEKORACIJA

 povezujejo
lastnosti
različnih
gradiv in načine obdelave
 uporabljajo orodja, pripomočke in
postopke za obdelavo gradiv
 razvijajo prostorske predstave in
spretnosti

2.

marec

ASTRONOMSKO JUTRO

 spoznavajo
multimedijsko Zvezdogled d.o. o. Jesenice,
predstavitev
osončja,
neba, razredničarke
pojavov na nebu, obzorja in
glavnih strani neba, se orientirajo

*
3.

april

VREDNOST ODPADKOV

cilji

koordinator, odgovorni

povezava z
okoljem

Cena
v EUR

razredničarke

 vedo, da v vsakdanjem življenju razredničarke
nastajajo odpadki
 znajo opisati ustrezna ravnanja z
odpadki,
za
varovanje
in
vzdrževanje okolja
 vedo, da iz nekaterih snovi v
tovarnah in delavnicah izdelujejo
uporabne izdelke
 znajo se za delo pripraviti in po
končanem delu pospraviti
 znajo uporabiti različna odpadna

Zvezdogled
d.o.o.
Jesenice

7,30
EUR






gradiva
oblikujejo kiparski volumen z
uporabo odpadnih materialov
navajajo se na uporabo dobrih
idej in domišljije
ob uporabi različnih orodij in
pripomočkov
razvijajo
svojo
motorično spretnost
za svoj izdelek znajo oblikovati
oglaševalski
plakat
in
ga
predstaviti

ŠPORTNI DNEVI
Zap.
št

datu
m

naslov in kratka vsebina

cilji

koordinator, odgovorni

1.

sept.

POHOD ČEZ TRI MOSTOVE

 osvajajo spretnosti za doseganje razredničarke
ciljev ŠZ, gibajo se v naravi,
razvijajo koordinacijo gibanja,
vztrajnost, izboljšujejo kvaliteto
medsebojnih odnosov

2.

nov.
oz.
dec.

ADRENALINSKI PARK

 spoznajo
mali
in
veliki razredničarke, učitelji v CŠOD
adrenalinski park
 usvojijo
nove
pojme
in
poimenovanja
posameznih
delov opreme
 spoznajo kompleks specialnih
vaj za ogrevanje pred vstopom
v park
 razvijajo
specialno
gibalno
znanje
 nadgrajujejo svoja športna
znanja in se učijo ravnati z
različnimi športnimi rekviziti in
pripomočki
 spoznajo in spoštujejo osnovna
načela varnosti
 poskusijo preplezati mali in
veliki park
 znebijo se strahu pred višino
krepijo
skupinski
duh
medsebojno sodelovanje

povezava z
okoljem

okolica
Radovljice in
Lesc

CŠOD Fara

3.

nov.
oz.
dec.

POHOD DO IZVIRA NEŽICE

4.

feb.

ZIMSKI ŠPORTNI DAN - DRSANJE  razvijajo
telesno
vzdržljivost,
IN POHOD
družijo se in razvijajo pozitivne

 vztrajanje pri hoji, poznavanje in razredničarke, učitelji v CŠOD
upoštevanje pravil varne hoje v
naravi, poglabljanje medosebnih
odnosov, prijateljstva, doživljanje
narave

razredničarke

medsebojne odnose za uspešno
sodelovanje v skupini, upoštevajo
navodila
 razvijajo spretnosti za gibanje v
zimskih razmerah
5.

junij

POHOD ČEZ FUKSOVO BRV DO
KAMNE GORICE ZA ŠZ

 vztrajanje pri hoji, poznavanje in
upoštevanje pravil varne hoje v
naravi, poglabljanje medosebnih
odnosov, prijateljstva, doživljanje
narave

razredničarke

OPOMBE: Učiteljice PŠ Mošnje in Ljubno bodo dejavnosti ob pouku prilagajale programu podružničnih šol. Znak
dejavnost.

CŠOD Fara

drsališče,
okolica
Radovljice

Gozdna učna
pot in Kamna
Gorica

* pomeni plačljivo

LETNA RAZPOREDITEV

Mesec
sept.
okt.
nov.

dec.
jan.
feb.
mar.
apr.
jun.

Dejavnost
ŠD Pohod čez 3 mostove
* KD Čebelarski in Mestni muzej
TD Novoletna dekoracija
ND Gozd v Kostelu
ND Preživetje v naravi
ŠD Adrenalinski park
ŠD Pohod do izvira Nežice
KD Življenje v Kostelu nekoč in danes
* KD gledališka predstava
* KD Po Prešernovih stopinjah
ŠD zimski športni dan – drsanje in pohod
*TD Astronomsko jutro
ND Dan zdravja
TD Vrednost odpadkov
ŠD pohod čez Fuxovo brv do Kamne Gorice

