
Uvajanje 

aktivnosti 

Zdrave šole v 

skupne dneve 

dejavnosti
mag. Katja Medija

OŠ Jurija Vege, Moravče



Skupni dnevi dejavnosti

 Prometni dan

 Razgibajmo se

 Dan slovenske hrane (POŠ)



Prometni dan

 Varnost v prometu

 Gibanje

 Promet – ustvarjanje

















Kolesarski 

poligon

Bodi viden Policijska 

patrulja

Izdelava

vozil iz 

odpadne 

embalaže

Tekmovanje z 

avtomobilčki

Mini poligon Simulator 

prevračanja

Klemen 

Gerčar

Izdelava 

koles iz žice

Izdelovanje 

namiznih iger

Polžja vožnja Pijana očala Simulator 

vožnje z 

motorjem

Izdelava 

čelad

Izdelava 

brošur

Trenažer Koliko vem o 

prometu

Konstruiranje Prometni 

znaki

Gasilci,

reševalci



Razgibajmo se

 http://www.osmoravce.si/2016/09/29/sod

elujoci-na-sobotnem-razgibajmo-se/

- Gibanje in druženje

Celotne družine

http://www.osmoravce.si/2016/09/29/sodelujoci-na-sobotnem-razgibajmo-se/












Dan slovenske hrane

 Spodbujanje uživanja lokalno pridelane 

hrane

 Bonton in skrb za higieno

 Priprava (zdravih) obrokov

 Pridelovanje zelenjave











Priprava 

pogrinjkov

Skrb za čiste 

roke in 

površine

Priprava

kosila

Namazi s 

skuto

Sadno-

zelenjavni

napitki

Pridelava

zelenjave 

(obisk 

kmetije)

Jabolčna 

čežana

Delavnice o 

jabolku

Sadno-

zelenjavna

nabodala

Pogovor z 

Lojzetom 

Čopom



9.30 - 10.55 10.55 - 11.15 11.15 - 12.20 12.20 - 12.50

1.R
peka kruhkov - v razredu zamesijo testo, vsak naredi 

svoj majhen hlebček - spečejo v šolski kuhinji

MALICA - v 1. nadstropju sadno 

zelenjavni prigrizki in mlečni napitki

Obravnava pravljice Pekarna Mišmaš ali druge pravljice z 

ustrezno tematiko po izboru učiteljice + poustvarjanje;                                 

ko so kruhki pečeni jih lahko pojejo ali odnesejo domov

EVALVACIJA Z RAZREDNIKOM

2.R
peka kruhkov - v razredu zamesijo testo, vsak naredi 

svoj majhen hlebček - spečejo v šolski kuhinji

Obravnava pravljice Pekarna Mišmaš ali druge pravljice z 

ustrezno tematiko po izboru učiteljice + poustvarjanje;                                 

ko so kruhki pečeni jih lahko pojejo ali odnesejo domov

3.R

Obisk kmetije Pr´Matčk  !!UČENCEM OBVEZNO 

NAROČITI DEŽNIKE ALI PALERINE TER OBLAČILA IN 

OBUTEV ZA MOKRO VREME!!

Kako zraste jabolko - od semena do jabolka

4.R

peka medenjakov - učenci iz v naprej 

pripravljenega testa oblikujejo medenjake; spečejo 

v šolski kuhinji

obravnava teme s pomočjo PP in delovnih listov; Medena 

pravljica

5.R

Obisk EKO kmetije Bregar       !!UČENCEM OBVEZNO 

NAROČITI DEŽNIKE ALI PALERINE TER OBLAČILA IN 

OBUTEV ZA MOKRO VREME!!

primerjava: konvencionalno kmetovanje - ekološko 

kmetovanje - lokalno pridelana hrana; prednosti in slanbosti -

izdelava plakatov

6.R

Ogled čebelnjaka - Irena Urbanija, nato nadaljujejo 

z izdelavo panjskih končnic                 !!UČENCEM 

OBVEZNO NAROČITI DEŽNIKE ALI PALERINE TER 

OBLAČILA IN OBUTEV ZA MOKRO VREME!!

Izdelava panjskih končnic - Inge Ivartnik poda navodila za 

delo razrednikom, priskrbi čopiče, barve in ostale pripomočke; 

je na razpolago za pomoč in svetovanje.                       Sonja 

priskrbi deščice-60 kom





Kolesarjenje

 Kolesarjenje Vrhpolje-Moravče

 Kolesarjenje Moravče-Ljubljana

 Snemanje filma







 https://youtu.be/8fZGt7HVlfU

https://youtu.be/8fZGt7HVlfU

