
  
OKTOBER – načrt aktivnosti 

 

1. 10. • ND: Gobe naših gozdov (5. r.) 

2. 10. 

 
• Ekskurzije (6.-9. razred) 
• Zobozdravniški pregled (2. b) 
• Zbiralna akcija papirja 
 

3. 10. • TD: Promet (1. r.) 

4. 10. 
• sestanek šolske skupnosti  
• šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

TEDEN OTROKA “Kako je biti otrok v današnji družbi?” 

7. -11. 10.  

 
• nagovor ravnateljice ob tednu otroka 
• malica po željah učencev 
• literarni natečaj “Kako je biti otrok v današnji družbi?” 
 

7. 10. • Gibalne in rajalne igre naših babic v parku Šenek (od 14.00 do 16.00) 

8. 10. 

 
• ŠD: Pohod (1.-4. r.) 
• ND: Sadjarstvo v našem kraju (POŠ Andraž) 
• Mediji v šolski knjižnici (6. r.) 
• Zbiralna akcija papirja 
 

9. 10. 

 
• ŠD: Preverjanje plavanja (6. r.), Pohod (8., 9. r, POŠ Andraž) 
• ND: Ekovrt (1. r.), Gozd jeseni (2. r.) 
• TD: Škatla iz lesa (4. b) 
• Pravljice med nami (3. r.+ knjižnica) 
 

10. 10. 

 
• ŠD: Pohod (5. r.), Športne igre (7. r.) 
• TD: Promet (2. r.), Tehniški izdelek – raketa (3. r.), Škatla iz lesa (4. a), Pot Miloša 

Levstika (POŠ Andraž), Velenje (8. r.) 
• Obisk prvošolcev v vrtcu (1. r.) 
 

11. 10. • KD: Učimo se skupaj (1.-9. r.) z gostom - igralcem Damjanom Šebjanom 

14.-18. 10. • ura aktivne hoje (OPB in ZŽS) 

15. 10. • Svetovni dan hoje - aktivni sprehod (5. r.) 



16. 10. • ND: Zdravniški pregled (8. c), Zobozdravniški pregled (2. c) 

17. 10.  
• ND: Kakovostna prehrana otrok in mladostnikov v sodelovanju z Mlekarno Arja Vas  
       (9. r.) 

18. 10. 

 
• Mesec požarne varnosti  

• evakuacija (POŠ Andraž),  
• aktivnosti v OPB, oddelkih jutranjega varstva in jutranjem varstvu vozačev od 2.- 5. 

razreda v sodelovanju z aktivno gasilko Mihaelo Remic - dejavnosti na šolskem 
igrišču (ogled gasilskega avtomobila, prikaz gašenja požara, predstavitev gasilske 
dejavnosti …),  

• razstava v avli OŠ Polzela  in na POŠ Andraž na temo MESEC POŽARNE 
VARNOSTI NA OŠ POLZELA - izmenjava likovnih izdelkov matične šole in 
podružnice 

 

21. - 25. 10. 
• Teden duhcev, čarovnic in buč v OPB z medrazrednim prehajanjem 
• Razstava v avli šole Biserni jubilej knjižne zbirke ČEBELICA 

23. 10. • Šolsko Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije - KAČE 

24. 10.  
• 14.00-15.30 Zabava pri Čarovnički Betki (skupno rajanje OPB na igrišču ali v mali 

telovadnici, odvisno od vremena) 

25. 10.  • Obeležitev dneva reformacije in spomina na mrtve (komemoracija in šolski radio) 

28. 10.  • Jesenske počitnice 

 
29. 10.  

ali 30. 10. 
 

• Jesenske počitnice (Čarovnijada na gradu Komenda) - sodelovanje učiteljic OPB z 
ZKTŠ Polzela - ustvarjalne delavnice,  igre in  plesna  animacija. 

31. 10. • Dan reformacije 

 
Legenda: 

 
ŠD=športni dan  
ND=naravoslovni dan 

TD=tehniški dan 
KD=kulturni dan 

OPB=oddelek podaljšanega bivanja 
ZŽS=zdrav življenjski slog 

 

Sergeja Turnšek, 8. a 


