PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV - SEPTEMBER 2018

3. 9.

1. ura
2. in 3. ura
4. in 5. ura
10.00

3.-7. 9.

5. 9.

velika športna dvorana
matične učilnice
učilnice
velika športna dvorana

Prvi šolski dan
- KD: Šola, dober dan (2. in 3. r.)
- razredna ura, pouk po urniku (4. in 5. r.)
- KD: Šola, dober dan - sprejem prvošolcev na
POŠ Andraž (1. r.)

POŠ Andraž

Varna pot v šolo (mentor Simon Krumpak s člani
prometnega krožka)

okolica šole

v času pouka 

Rok za oddajo šolskih soglasij (splošno, varstvo
vozačev, dodano jutranje varstvo) razrednikom od 1.
do 9. r.

matične učilnice

ob 8.30 

Peter Zupanc – Polzelan, ki živi na Kitajskem srečanje bralnih klubov Osnovne šole Polzela in
Medgeneracijskega društva Polzela v sodelovanju z
Občinsko knjižnico Polzela (koordinatorice Julijana
Veber, Renata Novak in Alja Bratuša)
Roditeljski sestanek za starše učencev od 1. do 9. r.
(vodstvo šole in razredniki)
Roditeljski sestanek za starše učencev od 1. do 5. r.
(vodstvo šole in razredniki)

šolska knjižnica

v času pouka 

Rok za oddajo vlog za status športnika ali
kulturnika razrednikom od 7. do 9. r.

matične učilnice

po dogovoru 

Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila
(koordinatorji Mojca Rodič, Majda Pur in Simon
Krumpak) v sodelovanju z Občino Polzela
- PEŠBUS
- VARNO KOLO, PREGLED KOLES
- RISANJE PROMETNIH ZNAKOV

obvestilo po zvočniku,
pot v šolo, okolica šole

po dogovoru 

Tekmovanje Male sive celice - predtekmovanje
(koordinatorica Irena Ramšak)

OŠ Frana Roša Celje


3. 9.

Prvi šolski dan
- sprejem za učence od 2. do 9. razreda
- razredna ura
- pouk po urniku
- sprejem prvošolcev

1.-5. ura
1.-5. ura
12.00
7.30-8.20 
12.00-13.00

8. 9.-8. 10.
6. 9.

17.00 
18.00 

12. 9.

17.-21. 9.

20. 9.

velika športna dvorana
matične učilnice
POŠ Andraž

1.-5. ura 
21. 9.

od 14. ure dalje 

22. 9.

od 9. do 16. ure 
1.-5. ura 

27. likovna kolonija prijateljstva Polzela (sodelujejo Gora Oljka
učenci OŠ Polzela z mentorico Urško Juhart)

po dogovoru 

Pikin teden za učence OPB
(koordinatorica Majda Pur)

učilnice OPB

1., 2. in 3. ura 

Predstavitev košarke za učence 1. triletja (v
sodelovanju s Košarskarsko zvezo Slovenije,
koordinatorica Simona Tomšič)

šortna dvorana

Področno ekipno atletsko tekmovanje za učence
od 6. do 9. razreda (koordinatorja Lotti Blatnik in
Robert Rogelj)
Praznovanje rojstnih dni s starostniki – učenci
OPB1 z učiteljico Majdo Pur

Kladivar Celje

KD: 29. Pikin festival za učence od 1. do 3. r.
(koordinatorica Alja Bratuša)
“Turistični vodič po evropski kulturni dediščini” evropski dan jezikov (aktiv anglistov)

Velenje

Ples pod brezami za učence OPB (z učiteljem
Robertom Rogljem)

okolica šole

Šolsko tekmovanje iz znanja logike za učence od
1. do 9. r. (koordinatorica Romana Rak)

učilnice

od 12. ure dalje 
25. 9.
od 14. ure dalje 
1.-5. ura 
po dogovoru 
26. 9.

ob 14. uri 

Legenda:

okolica šole

šolsko igrišče
okolica šole

24.-28. 9.

27. 9.

okolica šole

ŠD: Dan druženja in gibanja
vseh generacij v okviru
občinske prireditve Malteški tek
po hmeljskih poteh (koordinatorji
vodstvo šole)

22. 9.

24. 9.

ND: Raziskovanje Ložnice za učence 7. r.
(koordinatorica Doroteja Smej Skutnik)
Čistilna akcija igrišča in šolske okolice za učence
OPB (koordinartorica Majda Pur)

začetek med 
12.30 in 13.30
• ŠD = športni dan
• TD = tehniški dan
• KD = kulturni dan

• ND = naravoslovni dan
• IP = izbirni predmet
• NIP = neobvezni izbirni predmet

Dom upokojencev
Šenek

avla šole, oglas po
zvočniku, okolica šole
učilnice OPB

OPB = oddelek podaljšanega bivanja
POŠ = podružnična osnovna šola

Likovna podoba: Miha Cmerešek, 6. r. 2017/18
Mentorica: Urška Juhart, likovna pedagoginja

