
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TRILETJE 

Dejavnosti v »Tednu otroka« 
Dan 

Razred 

Ponedeljek, 

4. 10. 

Torek, 

5. 10. 

Sreda, 

6. 10. 

Četrtek, 

7. 10. 

Petek, 

8. 10. 

 

Igraj se z mano - podaljšan 

rekreativni odmor  

Branje pravljic – po šolskem 

radiu, med dopoldansko 

malico 

Glasba po izbiri otrok med 

rekreativnim odmorom (četrtek, 

petek) 

Varna točka (v avli šole) 

 

1. razred  

Športni dan »Pohod 
Šantoma« 

1.a, b 
 

Športni dan »Pohod 
Urbanci-Dekani« 

1.c, d 

Dotik branja: 1. 
šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

Gledališka 
predstava: Žabji 
kralj in Rdeča 

kapica 

 

2. razred 
  

Dotik branja: 1. 
šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

Kulturni dan »Za 
odrom gledališča« 

 

Plavalni tečaj: 2.a, 2.b 

3. razred   
Dotik branja: 1. 

šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

 
Kulturni dan 
»Doživetje v 
gledališču« 

TEDEN OTROKA 

»RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!« 

4. 10. do 10. 10. 2021  

 

Koordinatorki 1. triletja: 

Zlatka Palčič 

Petra Jankovič 

 



 

2. TRILETJE 

Dejavnosti v »Tednu otroka« 
Dan 

Razred 

Ponedeljek, 

4. 10. 

Torek, 

5. 10. 

Sreda, 

6. 10. 

Četrtek, 

7. 10. 

Petek, 

8. 10. 

 

Igraj se z mano - podaljšan 

rekreativni odmor, družabne 

igre po želji otrok  

 

Branje pravljic – po šolskem 

radiu med dopoldansko malico 

 

Glasba po izbiri otrok med 

rekreativnim odmorom (četrtek, 

petek) 

 

Varna točka (v avli šole) 

 

 

4. razred 

Delavnice v času rekreativnega odmora: Iluzije, branje revij, ogled poučne risanke, igra na prostem,  

 
Dotik branja: 1. 

šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

 

5. razred 

Moja najljubša 
knjiga 

(vsakodnevno 
branje) 

Skriti prijatelj 

Dotik branja: 1. 
šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

 
Socialna igra: Kdo 

sem? 

Socialna igra: 
Sedež na moji desni 

je prazen 

Socialna igra: 
Pajkova mreža 

 

 

 

 

Koordinatorki 2. triletja: 

Lučka Kozlovič Nanut 
Elen Stanič 



3. TRILETJE 

Dejavnosti v »Tednu otroka« 
Dan 

Razred 

Ponedeljek, 

4. 10. 

Torek, 

5. 10. 

Sreda, 

6. 10. 

Četrtek, 

7. 10. 

Petek, 

8. 10. 

Igraj se z mano - podaljšan 

rekreativni odmor  

 

Branje pravljic – po šolskem 

radiu med dopoldansko malico 

 

Varna točka (v avli šole) 

 

Glasba po izbiri otrok med 

rekreativnim odmorom (četrtek, 

petek) 

 

6. razred   
Dotik branja: 1. 

šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

Ekskurzija: 
Unescova Idrija 

6.b, 6.c 
 

Naravoslovni dan 
»Zdrava prehrana« 

6.e 
 

Športni dan 
«Plavanje« 

6.a, 6.d 

 

7. razred  

Med razredno 
tekmovanje v 
štafetnih igrah 
(6. šolska ura) 

Dotik branja: 1. 
šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

  

8. razred   

Dotik branja: 1. 
šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

 
Tekmovanje v 

odbojki med učenci 
in učitelji (3. šolska 

ura) 

Športni dan 
»Jesenski pohod: 

Boršt – Hrvoji« 
8.a, 8.b. 8.e 

 
Naravoslovni dan 

»Načrtovanje 
družine« 
8.c, 8.d 

 

9. razred   

Dotik branja: 1. 
šolsko uro, berejo 
učenci cele šole 

 
Tekmovanje v 

odbojki med učenci 
in učitelji (3. šolska 

ura) 

Tehniški dan 
»Zremo v 

prihodnost« 
9.a 

 
Tehnični dan »Moja 

poklicna 
prihodnost« 

9.d 
 

Športni dan 
»Jesenski pohod« 

9.b, 9.c 

 

 

Koordinator 3. triletja: 

Andreja Benčina 


