
  

 
 

APRIL – načrt prireditev in aktivnosti 

2.-23. 4. 2014 

 

• MESEC KNJIGE IN BRANJA NA OŠ POLZELA  
“V zgodovini so skrite zgodbe, v zgodbah je skrita zgodovina” 
aktivnosti za promocijo poučnih knjig in spodbujanje branja 
(učenci od 1.-9. r., OPB) 
 
 
 

 

26. in 27. 3. 
2. in 3. 4. 

9. in 10. 4. 
16. in 17. 4. 

od 7. do 8. ure  
 

 

• AKCIJA ZBIRANJA odpadnih baterij, sijalk, mp3, mobitelov in 
vseh ostalih  malih gospodinjskih aparatov  

      “Ni debate – v Gorenje Surovino dajte stare aparate!”  
         (Več: http://www.osnovna-sola-polzela.si/ni-debate-v-gorenje-surovino-dajte-stare-aparate/) 

31. 3.  
 

• ŠD: Športne igre (8. r.) 
 

2. 4. 

 

• ND: Zdravniški pregled (1. c) 
• Mednarodni dan knjig za otroke in Kekec je zakon! v šolski knjižnici (1. r.) 
• Področno Vegovo tekmovanje iz znanja matematike na Vranskem 

(mentorici Danica Gobec in Andreja Špajzer)  
 

3. 4. 

 

• “V zgodovini so skrite zgodbe, v zgodbah je skrita zgodovina” v šolski 
knjižnici (3. r.) 

 

4. 4. 

 

• 10-minutno tiho branje (1.-9. r., 1. šolska ura) 
• Mednarodni dan knjig za otroke in Kekec je zakon! v šolski knjižnici (2. r.)  
• Čistilna akcija v sodelovanju z Občino Polzela (mladi planinci in učenci POŠ) 
 

4. in 5. 4.  

 

• Pevski vikend na OŠ Polzela za Mladinski pevski zbor (zborovodkinja Mija 
Novak) 

 

 

7.-10. 4.  
po dogovoru 

 

• “V zgodovini so skrite zgodbe, v zgodbah je skrita zgodovina” v šolski 
knjižnici (4.-6. r.) 

• “Rimljani na naših tleh” – reševanje slovenskega MEGA knjižnično-
muzejskega kviza (7. r.) 

 

7. 4.  

 

• ŠD: Atletika (7. r.) 
• Svetovni dan zdravja – „Majhen ugriz – velika težava” – opozarjanje na zaščito 

pred klopi (vsi učenci pri razrednih urah) 
• Revija pevskih zborov v Žalcu (zborovodkinji Mija Novak in Mojca Rodič) 
• Državni otroški parlament v Ljubljani (mentorica Nataša Jesenko) 
 

8. 4.  

 

• FIT aktivni sprehod - 12.00-12.45 (OPB 6 in 7 v sodelovanju z ZŽS) 

• Poletna šola v naravi – roditeljski sestanek za starše učencev 4. r. ob 17. uri  
 

9. 4.  

 

• ND: Poskrbimozasvoje zdravje (POŠ Andraž 1.-5.) 
• Mednarodni dan knjig za otroke in Kekec je zakon! (1.-3. r. Andraž na obisku 

v šolski knjižnici) 
• Kviz Andersenove pravljice (4. in 5. r. Andraž na obisku v šolski knjižnici) 
• Izdelava rožic iz papirja – srečanje z babicami (3. b) 
• FIT aktivni sprehod - 12.00-12.45 (OPB 1 in 2 v sodelovanju z ZŽS) 
 



 

 

 

10. 4. 

 

• Projekt Beremo skupaj v sodelovanju z Občinsko knjižnico Polzela (4. b) 
• Popoldanske govorilne ure za starše od 17. do 18. ure  

„Če ne bomo brali, nas bo pobralo” roditeljski sestanek za starše učencev  
      1. r. ob 17. uri (Alja Bratuša) 
• Poklicna orientacija - roditeljski sestanek za starše in učence 8. razreda ob 17. 

uri (Tatjana Kroflič in razredniki 8. r.) 
• Tekmovanje Turizmu pomaga lastna glava v Mercator centru v Velenju s 

pričetkom ob 15. uri (mentorici Kristina Jeraj in Staša Maganja Zupanc) 
• FIT aktivni sprehod - 12.00-12.45 (OPB 3, 4 in 5 v sodelovanju z ZŽS) 

 

11. 4. 

 

• 10-minutno tiho branje (1.-9. r., 1. šolska ura) 
• Projekt Beremo skupaj v sodelovanju z Občinsko knjižnico Polzela (4. b) 
• Vrtec na obisku v oddelku ge. Dragice Vidmar (OPB) 
 

12. 4. 

 

• ŠD: Pohod (POŠ Andraž) 
• Državno Vegovo tekmovanje iz znanja matematike (mentorici Danica Gobec, 

Andreja Špajzer) 
 

 

14.-18. 4. 
 

• Šola v naravi na Debelem rtiču za učence 4. r. (Nanika Cvikl, Dragica Vidmar, 
Martina Ograjenšek, Olga Palir)  

       V šoli v naravi bomo izvedli: 
• ŠD: Plavanje       
• ND: Rastlinski svet ob morju                   
• ND: Življenje v morju in ob njem   
• TD: Svetilnik        
• Ekskurzija: Obmorsko mesto 

 

14.-25. 4. 
po dogovoru 

 

• ŠD: Atletski troboj (6. r.), Atletika (1.-3. r., POŠ Andraž) 
• “V zgodovini so skrite zgodbe, v zgodbah je skrita zgodovina” v šolski 

knjižnici (7.-9. r.) 
• Ura glasbene vzgoje v sodelovanju s kulturno-glasbenim društvom Cecilija  

(mentorica Mija Novak, za učence 1.-5. r.) 
• Z besedo in pesmijo v pomlad – roditeljski sestanek za učence in starše 

učencev 3. r. ob 17. uri 
 

15. 4. 

 

• Državno tekmovanje iz znanja geografije v Šentilju (mentorica Irena 
Ramšak) 

 

16. 4.  

 

• Zobozdravniški pregled (7. c) 
• Državno tekmovanje „Vesela šola” - na OŠ Polzela gostimo 89 tekmovalcev 

iz 24 osnovnih šol (organizatorki - mentorici Kristina Jeraj in Manca Krajnc v 
sodelovanju z vodstvom šole) 

• Dan odprtih vrat za očke v POŠ Andraž (OPB) 
 

17. 4. 

 

• TD: Šolski center Celje (8. r.) 
• Predstavitev učencev Glasbene šole „Risto Savin” (1.-5. r.) 
• „Preprečevanje nasilja” - predavanje z delavnicami za učitelje od 15.30 dalje      

18. 4.  

 

• 10-minutno tiho branje (1.-9. r., 1. šolska ura) 
• KD: Z glasbo in s čopičem okoli sveta z gostoma glasbenikoma Danijelo 

Jerković in Alojzem Studnom (5.-8. r.)  
• Tekmovanje Cici vesele šole (Majda Pur) 
• Medoddelčno  prehajanje – Velikonočne ustvarjalnice (OPB) 
 



 

21. 4.  
 

• Velikonočni ponedeljek 
 

22. 4.  

 

• Svetovni dan Zemlje v sodelovanju s Turističnim društvom 
Polzela (Mojca Kralj, Doroteja Smej Skutnik, Nevenka Jerin, 
Milena Hriberšek)  

• ND: Svetovni dan Zemlje (7. r.) 
• Praznovanje Svetovnega dneva zemlje ob EKO vrtu ob 13.30 

(OPB) 
• Tekmovanje “Kaj veš v prometu?” (mentor Jure Stepišnik) 
 

23. 4. 

 

• Vrtec na obisku v oddelku ge. Angelike Urbanc (OPB) 
• Šolski plesni festival (plesna učiteljica Nanika Cvikl) 

 kategorija 1: standardni in latinskoameriški plesi 
       kategorija 2: hip hop, pop in latino 
 

24. 4. 
 

• Filmski večer v Kulturnem domu na Polzeli ob 18. uri (mentorica Mojca Cestnik)  
 

25. 4.  

 

• Zaključek bralne značke v mali telovadnici ob 9.30 (1.-5. r.) 
• Zaključek bralne značke v mali telovadnici ob 11.00 (6.-9. r.) 
• Dan odprtih vrat za očke (OPB) 
• rok za oddajo zbranih misli o prebranih knjigah – „Savinjčani beremo” - bralna 

značka za strokovne delavce šole v sodelovanju z Občinsko knjižnico Polzela 
 

28.-30. 4.  
 

• Prvomajske počitnice 
 

 

Legenda: 
ŠD=športni dan  
ND=naravoslovni dan 

TD=tehniški dan 
KD=kulturni dan 

OPB=oddelek podaljšanega bivanja 
ZŽS=zdrav življenjski slog 

 

 

Klara Cizej, 8. c 


