
 

DNEVI DEJAVNOSTI 2019/20 
 

KULTURNI DNEVI 

razred št. dni vsebina mesec 

1. 1. Slovenska filharmonija po dogovoru 

 2. glasbena igra – Cankarjev dom februar 

 3. lutkovna predstava – Lutkovno gledališče december 

 4. obisk glasbene šole april 

2. 1. baletna predstava september 

 2. lutkovna predstava december 

 3. glasbena predstava  februar 

 4. Srečanje s pesnico in pisateljico april 

3. 1. lutkovna predstava december 

 2. glasbena igra februar 

 3. Slovenski etnografski muzej marec 

 4. srečanje s pesnico in pisateljico april 

4. 1. filmska predstava december 

 2. gledališka predstava januar 

 3. glasbena predstava februar 

5. 1. Škofja Loka in Škofjeloški grad april 

 2. Panonski svet maj 

 3. Alpski svet oktober 

6. 1. literarna ekskurzija: Idrija september 

 2. razvoj pisave oktober 

 3. glasbena predstava: Tolkala stop 3. februar 2020 

7. 1. literarna ekskurzija: Koroška  september 

 2. rimska Emona oktober 

 3. glasbena predstava: Tolkala stop 3. februar 2020 

8. 1. Literarna ekskurzija: Radovljica  september 

 2. baročna Ljubljana oktober 

 3. glasbena predstava: Tolkala stop 3. februar 2020 

9. 1. zamejci v Italiji september 

 2. Plečnikova Ljubljana in secesija oktober 

 3. glasbena predstava: Tolkala stop 3. februar 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NARAVOSLOVNI DNEVI 

razred št. dni vsebina mesec 

1. 1. Prirodoslovni muzej – Kača ni igrača maj 

 2. zdravniški pregled marec 

 3. Arboretum Volčji Potok junij 

2. 1. Živalski vrt maj 

 2. kuhamo in pečemo december 

 3. čebelarski dan junij 

3. 1. živali in rastline v gozdu november 

 2. zdravniški pregled marec 

 3. Pastirske igre na Vačah junij 

4. 1. zdrava prehrana in priprava malice marec 

 2. življenjska okolja / rastline in opraševalci maj 

 3. Ranč Aladin junij 

5. 1. Sečoveljske soline september 

 2. Arboretum Volčji Potok januar 

 3. živali in rastline v Županovi jami februar 

6. 1. Botanični vrt 18. september 

 2. sistematski pregled po razporedu 

 3. Barje maj 

7. 1. Živalski vrt 18. september 

 2. Hiša eksperimentov – svetlobologija 4. marec 

 3. Notranjski park maj 

8. 1. Celovec / planetarij, terarij 24. oktober 

 2. sistematski pregled po razporedu 

 3. Prva pomoč - delavnice 4. marec 

9. 1. Celovec / planetarij – terarij 24. oktober 

 2. Prva pomoč - delavnice 4. marec 

 3. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko 
medicino 

junij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEHNIŠKI DNEVI 

razred št. 
dni 

vsebina mesec 

1. 1. izdelava novoletnih voščilnic november  

 2. Narodni muzej – stara hiša marec 

 3. Ljubljanska arhitektura - grafika  januar 

2. 1. veščine iz pradavnine april 

 2. novoletne voščilnice november 

 3. Tehniški muzej Bistra junij 

3. 1. mladi vremenoslovec november 

 2. izdelovanje novoletnih voščilnic december 

 3. Mestni muzej Ljubljana junij 

4. 1. letalsko modelarstvo september 

 2. Hiša eksperimentov oktober 

 3. izdelava makete november 

 4. izdelava novoletnih voščilnic december 

5. 1. izdelava knjige  - Trubarjevina september 

 2. zdelava okraskov iz voska, silhueta november 

 3. konstrukcije oživijo – Arhitekturni muzej oktober 

 4. izdelava kolišča – Arhitekturni muzej marec 

6. 1. Zavod 404 25. oktober 

 2. dekorativni izdelki  november 

 3. izdelki iz papirja – mostovi  14. februar 

 4. zaključna ekskurzija junij 

7. 1. vitraž  25. oktober 

 2. dekorativni izdelki november 

 3. Železniški muzej 14. februar 

 4. zaključna ekskurzija junij 

8. 1. Zavod 404 18. september 

 2. dekorativni izdelki  november 

 3. Tehniški muzej Bistra  14. februar 

 4. zaključna ekskurzija junij 

9. 1. verjetnost 18. september 

2. dekorativni izdelki  november 

3. informativni dan  14. februar 

4. zaključna ekskurzija junij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ŠPORTNI DNEVI 

razred št. dni vsebina mesec 

1. 1. jesenski kros in pohod na Rožnik oktober 

 2. drsanje januar/februar 

 3. plavanje 18. do 29. maj 

 4. Zlati sonček maj 

 5. pohod v Mostec junij 

2. 1. kros in pohod na Rožnik september 

 2. pohod na Golovec oktober 

 3. plesne delavnice december 

 4. drsanje januar 

 5. pohod - Pot ob žici maj 

3. 1. kros in igre z žogo september 

 2. pohodništvo november 

 3. plesne delavnice december 

 4. drsanje januar 

 5. pohod- Pot ob žici maj 

4. 1. plesne delavnice december 

 2. drsanje  januar 

 3. pohod – Pot ob žici maj 

 4. golf junij 

 5. golf junij 

5. 1. plavanje za delfinčka - Savudrija september 

 2. plesne delavnice december 

 3. zimski športni dan februar 

 4. pohod - Pot ob žici maj 

 5. kolesarjenje junij 

6.  do 9.    1. medrazredne igre in kros september 

 2. zimski športni dan  januar  

 3. planinski pohod marec 

 4. pohod - Pot ob žici maj 

 5. plavanje  junij 

 


