
KULTURNI DNEVI 

razred št. dni vsebina mesec 

1. 1. lutkovna predstava Muca Copatarica  september 

 2. obisk Slovenske filharmonije  november    

 3. gledališka predstava  december   

 4. obisk glasbene šole april 

2. 1. lutkovna predstava december 

 2. gledališka predstava januar 

 3. pustovanje februar. 

 4. srečanje s pisateljem april                      

3. 1. lutkovna predstava december 

 2. srečanje s Policijskim orkestrom januar 

 3. obisk Slovenskega etnografskega muzeja marec 

 4. srečanje s pisateljem april 

4. 1. filmska predstava  december 

 2. glasbena predstava - Ostržek januar 

 3. srečanje s pisateljem april 

5. 1. Finžgarjeva in Prešernova hiša oktober 

 2. gledališka predstava december 

 3. Ptujski grad, Dominkova domačija  maj 

6. 1. Bevkova spominska soba in Bolnišnica Franja september 

 2. pisave oktober 

 3. Tolkala v orkestru /BQL – glasbeni koncert oktober/ februar 

7. 1. Prežihovina in podzemlje Pece september 

 2. Rimska Emona oktober 

 3. Tolkala v orkestru/ BQL – glasbeni koncert oktober/ februar 

8 1. Celje, Aškerčeva domačija september 

 2. Baročna Ljubljana oktober 

 3. Tolkala v orkestru /BQL – glasbeni koncert oktober/ februar 

9. 1. Jurčičeva domačija 12.11.2021 
 

september 

 2. Secesija in Plečnik oktober 

 3. Tolkala v orkestru /BQL – glasbeni koncert oktober/ februar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NARAVOSLOVNI DNEVI 

razred št. dni vsebina mesec 

1. 1. pečemo piškote december  

 2. zdravniški pregled ZD Center 

 3. obisk Prirodoslovnega muzeja junij    

2. 1. kuhamo in pečemo  dec. 

 2. obisk Živalskega  vrta maj 

 3. čebelarski dan  maj 

3. 1. gozd- življenjski prostor april 

 2. zdravniški pregled po dogovoru 

 3. pastirske igre v Vačah junij 

4. 1. Prirodoslovni muzej junij 

 2. življenjska okolja / rastline in opraševalci maj 

 3. Ranč Aladin junij 

5. 1. ogled morskega dna s katamarana september 

 2. Arboretum Volčji potok januar 

 3. rastlinstvo in živalstvo v  Županovi jami februar  

6. 1. sistematski pregled  po dogovoru 

 2. ogled Botaničnega vrta maj 

 3. ogled Škocjanske jame junij 

7. 1. Težiščologija HE december 

 2. obisk Živalskega vrta maj 

 3. ogled Škocjanske jame junij 

8. 1. sistematski pregled september 

 2. planetarij oktober 

 3. ogled Škocjanske jame junij 

9. 1. obisk Zavoda za transfuzijo  december 

 2. Planetarij oktober 

 3. ogled Škocjanske jame junij 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEHNIŠKI DNEVI 

razred št. 
dni 

vsebina mesec 

1. 1. obisk gasilcev in policistov -predstavitev poklica september 

 2. obisk Narodnega muzeja marec 

 3. arhitektura Ljubljane maj 

2. 1. izdelava novoletnih voščilnic nov. 

 2. bilo je nekoč apr. 

 3. obisk Tehniškega muzeja Bistra jun. 

3. 1. obisk Hiše eksperimentov september 

 2. Izdelovanje novoletnih voščilnic in novoletne 
dekoracije 

november 

 3. vreme in vremenski pojavi april 

4. 1. obisk Hiše eksperimentov september 

 2. ogled parlamenta oktober 

 3. elektrika  december 

 4. obisk Slovenskega šolskega muzeja marec 

5. 1. obisk krajinskega parka Sečoveljske soline september 

 2. Trubarjevina – izdelava miniaturne knjige september 

 3. Vigenjc – Kropa: izdelava žebljev, ogled muzeja  oktober 

 4. izdelava silhuet in izdelkov iz naravnega voska   november 

6. 1. ogled filma Gajin svet september 

 2. Zavod 404 november 

 3. dekorativni izdelki november 

 4. izdelki iz papirja – mostovi marec 

7. 1. ogled filma Gajin svet september 

 2. urejanje podatkov oktober 

 3. dekorativni izdelki november  

 4. Železniški muzej maj 

8. 1. ogled filma Gajin svet september 

 2. večkotniki februar 

 3. dekorativni izdelki november 

 4. obisk Narodne galerije april 

9. 1. ogled filma Gajin svet september 

2. verjetnost  april 

3. dekorativni izdelki november 

4. informativni dan februar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŠPORTNI DNEVI 

razred št. dni vsebina mesec 

1. 1. jesenski kros in pohod na Rožnik september 

 2. plešemo december 

 3. zimske igre januar 

 4. pohod v Mostec junij 

 5. izlet v Kekčevo deželo junij 
2. 1. kros in pohod na Rožnik sep. 

 2. plesne delavnice dec. 

 3. drsanje feb. 

 4. pohod Pot ob žici maj 

 5. pohod v Mostec jun. 

3. 1. kros in igre z žogo september 

 2. drsanje  januar 

 3. pohod  april 

 4. kolopark april 

 5. pohod Pot ob žici maj 

4. 1. kros in športne igre september 

 2. kolopark september 

 3. drsanje  januar 

 4. golf 
 

 5. golf 
 

5. 1. plavanje za delfinčka v Savudriji september 

 2. pohod do Stare Savudrije  september 

 3. pohod - Slap Savica oktober 

 4. igre na Ptujski Gori maj 

 5. kolesarstvo junij 

6. do 9.    1. planinski pohod september 

 2. plesne delavnice december 

 3. zimski športni dan  februar  

 4. pohod Pot ob žici maj 

 5. plavanje junij 

 
 
 
Opomba: 
 
Učenci 3. razreda se bodo udeležili tabora v CŠOD Prvine v mesecu aprilu 2023. 
 
Pri dnevih dejavnosti bomo smiselno upoštevali navodila iz publikacije COVID-19. Pri 
organizaciji bomo pripravili načrt varnostnih ukrepov za zamejitev okužbe.  
 


