
                                                                         Osnovna šola Velika Nedelja      

Velika Nedelja 13 
2273 Velika Nedelja 

 

Tel: 02 713 62 00 
Faks: 02 713 62 05 

E-pošta: o-vn.mb@guest.arnes.si 

_____________________________________________________________ 

PROJEKTNI TEDEN – MEDPREDMETNE POVEZAVE 
 
 

Datum izvedbe: 18.1. -22.1. 2021 
Kraj izvedbe: delo od doma – šolski okoliš OŠ Velika Nedelja 
Udeleženci: učenci 6. do 9. razreda 
        V tednu, ki prihaja smo pouk na daljavo pripravili malo drugače, kot smo ga 
bili vajeni do sedaj. 
Kot boste ugotovili iz vsebine, delo poteka zunaj. Za vsak dan bodo posamezni 
učitelji pripravili nalogo, ki jo morajo narediti na terenu, obenem pa morajo 
vsak dan zbirati korake, saj je naloga vsak korak šteje rdeča nit celega tedna. 
Zavedamo se, da so trenutne temperature napovedane dokaj nizko, vendar ob 
primerni obleki in obutvi to nebi smel biti problem. Na voljo imajo cel dan za 
nalogo, tako da lahko sami zbirajo čas, ko bodo nalogo opravili. Mi smo napisali 
samo informativni začetek opravljanja nalog, razen v ponedeljek, ko bodo 
delavnico izvedli učitelji CŠOD Štrk. 
Ker pa se zavedamo nevarnosti, ki pretijo na cesti na naše učence, se 
obračamo na vas s prošnjo, da se o tem tudi vi pogovorite z njimi ter skupaj 
naredite načrt kje bodo hodili. 
 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 
- spoznajo svoje domače okolje 
- krepijo telesno in duševno zdravje 
- učenci se več gibljejo 
- spoznavajo učno snov na različne načine v naravi 
- skrbijo za okolje 
- oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, strpnost, 

sprejemanje drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja, 
naravovarstveno ozaveščanje), 

- razumejo različnost v gibalni učinkovitosti posameznikov, 
- upoštevajo higienska pravila, povezana z vadbo (preoblačenje, umivanje 

po vadbi, čistoča prostorov in osebne športne opreme), 
- razumejo pomen varovanja naravne in kulturne dediščine. 
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Vsebina: 

 VSAK KORAK ŠTEJE 
 
DRUGAČEN NAČIN SPOZNAVANJA UČNE SNOVI 
 

PONEDELJEK 9.00 – 10.00 
 
 
 
 
 
10.00 - 

6. in 7. razred 
POLJSKA UČNA POT- 
delavnica CŠOD Štrk 
8. in 9. razred 
SKR ZA ZDRAVJE V 
NARAVI - delavnica 
CŠOD Štrk 
VSAK KORAK ŠTEJE 
DELO NA TERENU 

 
NAR, GOS 
 
 
BIO, KEM 
 
 
ŠPO 

TOREK 9.00 -  VSAK KORAK ŠTEJE 
GRAD PRI VELIKI 
NEDELJI 

ŠPO 
ZGO, MAT 

SREDA 9.00 -  VSAK KORAK ŠTEJE 
HRIB – CERKEV V 
PODGORCIH 

ŠPO 
SLJ, GUM 

ČETRTEK 9.00 -  VSAK KORAK ŠTEJE 
SADOVNJAK, 
VINIGRAD 

ŠPO 
TJA, LUM 

PETEK 9.00 -  VSAK KORAK ŠTEJE 
BIVAKIRANJE 

ŠPO, FIZ, TIT 

 
 

Naloge torka in srede lahko opravijo tudi v obratnem vrstnem redu, zaradi 
srečevanja prevelikega števila učencev na določeni točki. 
 
 

Pripomočki in oprema: 
- primerna obutev in oblačila,  
- pisala in beležka,  
- naprava za fotografiranje( fotoaparat, mobilni telefon),  
- vrečka za nabiranje materialov v naravi 

 
 

Pripravili: 
Zdenka Miklašič 
Simona Jurčec 
Marko Skok 
Marija Lazar 
 
 


