
 
 

V tednu otroka na Osnovni šoli Polzela  
razpisujemo literarni natečaj na temo  

 
 
 
 

Kdaj v šoli sije sonce? Kdaj je oblačno? Kakšno šolo si želiš? Kdaj 
je šola ovita v svetle barve, kdaj pa je zavita v mrak? Razmisli in 
izberi enega od spodnjih naslovov. Vabimo te, da napišeš pesem, 
zgodbo, dramski prizor ali narišeš strip.  
 

 Najprijetnejši šolski trenutki 

 Če bi bil/-a jaz učitelj/-ica … 

 Šola se odpravi na počitnice 

 Šola, vsa obsijana s soncem 

 Vse barve moje šole  

 Moje borbe s šolo 

 Šola po moji meri 

 Moji pogovori s šolo 

 Deset šolskih zapovedi 
 

POSEBEN IZZIV:  
Poskusi napisati neumetnostno, bolj argumentirano besedilo o 

tem, kje vidiš prednosti našega šolskega sistema, kaj pa bi po 

tvojem mnenju morali spremeniti. Katero znanje bi šola morala 

ponujati, da bi te usposobila za življenje? Svoje mnenje tudi ute-

meljuj.  

Pomembno je, da besedilo oddaš svoji učiteljici slovenščine do 
22. decembra 2017. Vse prispevke bo prebrala posebna 
komisija, najboljše bomo razstavili, ga. ravnateljica Bernardka 
Sopčič pa bo na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku tudi 
slovesno razglasila  najboljše prispevke.  

 

Zdaj pa le veselo na delo! 



 

Šolska skupnost Osnovne šole Polzela  
razpisuje fotografski natečaj  

 
 
 
Razpisujemo fotografski natečaj za najboljše 
fotografije šole, ki bodo popestrile našo šolsko  
spletno stran. 
 

Fotografije oddaj učiteljici Danici Gobec, za avdicijo se prijavi do 
13. 10. 2017 učiteljici Miji Novak. Vse prispevke bo pregledala 
posebna komisija, najboljše bomo prikazali na spletni strani šole, 
ga. ravnateljica Bernardka Sopčič pa bo na proslavi ob 
slovenskem kulturnem prazniku tudi slovesno razglasila  
najboljše prispevke.  

 

Zdaj pa le veselo na delo! 

Vse glasbene ustvarjalce vabimo, da se udeležijo  
glasbene avdicije 

 

 
Razpisujemo glasbeno avdicijo za vse, ki bi želeli postati 
člani glasbenega ansambla Osnovne šole Polzela. 
Dobrodošli glasbeniki, ki igrate kakšen instrument (kitara, 
bas kitara, klaviature), in pevci. Avdicija bo potekala 16. 10. 
2017 v glasbeni učilnici. 


