
 

 

 
 
 
 
 

POŠ 

ANDRAŽ 

 

Naj talent šole – 
predizbor 

 

Aktivnosti v veselem 
decembru 
(Olga Palir) 
 
Ogled božične risanke 

 

 

Ravnateljica 
pripoveduje pravljice 
učencem od 1. do 5. r. 
(Bernardka Sopčič) 
 
Po praznikih diši - peka 
piškotov  
 

 

Aktivnosti v veselem 
decembru 
 (Olga Palir) 
 
Skupna ura športa 
 
 

 

Obiščimo Osnovno šolo 
Polzela  
(program – glej spodaj) 

Praznična predstava 
Medena pravljica v 
izvedbi učiteljev OPB 
(M. Pur) 

PRED 

POUKOM 

 

od 7.30 dalje 
Naj talent šole – 
predizbor za učence od 
1. do 9. razreda 

 

 

  

1. ura 

 
 

Šolski kino za učence 
od 1. do 5. r.  
 
učilnice 1. b, 2. b,  
3. b, 4. b in 5. b 
 
(Nuša Aubreht, Nataša 
Herodež Kranjec) 
 
 

 

1.-5. ura 
Kulturni dan »Gremo v 
gledališče« na ogled 
predstave Kosovirja na 
leteči žlici za učence 
od 1. do 4. r. (Alja 
Bratuša)  

 
 

 

ob 8.30 
Praznična predstava 
Medena pravljica v 
izvedbi učiteljev OPB za 
otroke iz vrtca (M. Pur) 
 

 

1.-3. ura 
Ravnateljica 
pripoveduje pravljice 
učencem od 1. do 5. r. 
(Bernardka Sopčič)           

 

 
 

 

 Ura oddelčne 

skupnosti 

 Malica 

2. ura 

 

ob 9.30 
Praznična predstava 
Medena pravljica v 
izvedbi učiteljev OPB za 
otroke iz vrtca (M. Pur) 
 

 

2.-4. ura 
 

 Proslava pred 

dnevom 

samostojnosti in 

enotnosti 

 

 

Vrtec na obisku pri 
učencih 1. r.  
(razredničarke 1. r.) 

Ponedeljek,  

17. 12. 2018 

Torek,  

18. 12. 2018 

Sreda, 

19. 12. 2018 

Četrtek, 

20. 12. 2018 
Petek, 

21. 12. 2018 
VESELI 

DECEMBER 

2018 



 

 

3. ura 

1.-5. ura 
Kulturni dan »Gremo v 
gledališče« na ogled 
predstave Kosovirja na 
leteči žlici za učence 
od 1. do 4. r. (Alja 
Bratuša)  

 

 

 

5 Pepelk za učence 5.  r.  
5 Pepelk za učence 4.  r. 
 

(učenci IP z mentorico 
Marijo Kronovšek)  

 

 Naj talent šole 

    za vse učence od  
    1. do 9. r. 
    VELIKA ŠPORTNA    
    DVORANA 

 

 
 
 

4. ura 

 

5 Pepelk za učence 2.  r.  
5 Pepelk za učence 1.  r. 
 

(učenci IP z mentorico 
Marijo Kronovšek)  

 
Praznična predstava 
Medena pravljica v 
izvedbi učiteljev OPB za 
učence od 2. do 4. 
razreda (M. Pur) 
 

5. ura 

 

5 Pepelk za učence 3.  r. 
5 Pepelk za učence 6.  r. 
 
(učenci IP z mentorico 
Marijo Kronovšek) 

Praznična predstava 
Medena pravljica v 
izvedbi učiteljev OPB za 
učence od 5. do 7. 
razreda (M. Pur) 

 
Voščimo si v razredu  
za učence od 5. do 9. r. 
 

 
Novo leto je nov list v knjigi časa, bel in čist,  

nanj ti pišem svoje želje: Mir, ljubezen in veselje. 
                                                                                                                

Svetlana Makarovič 

 


