
 

 

  

 

 
 

PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV – JUNIJ-AVGUST 2019 

 
 

3.-22. 6. 
 

1.-5. ura 
 

 ŠD: Športne igre za učence 1. triletja (koordinatorice 
razredničarke 1. triletja) 

športno igrišče 

 

3. 6. 

po dogovoru 
1. šol. ura 

 
ob 11. uri 

 
od 15. do 17.30  

 

 Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. r. 
 Obisk terapevtskega psa Benija (Društvo za zaščito 

živali Veles) za učence 3. b     
 Državno prvenstvo „Šolski plesni festival” 

(koordinatorica Petra Vešligaj) 
 Brezplačni računalniški tečaj za odrasle (koordinator  
     Robert Rogelj) 

računalniška učilnica 
učilnica varstva 
vozačev 
Polhov Gradec 
 
računalniška učilnica 

 

3.-5. 6. 
po dogovoru  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

     ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu 
učilnice po dogovoru 

4.-5. 6. 
vsak dan 

od 7. do 8. ure  
od 16. do 17. ure 

 Zbiralna akcija starega papirja za učence od 1. do 9. 
razreda (koordinatorica Andreja Špajzer) 

kontejnerji za šolo 

4. 6. 

po dogovoru 
 

po dogovoru  
 

od 15. do 17.30  
 
 

ob 17. uri 

 Ekskurzija: Živalski vrt Ljubljana za učence 1. r. 
 

 Zobozdravstveni pregled za učence 2. c 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Brezplačni računalniški tečaj za odrasle (koordinator  
     Robert Rogelj) 
 

 Sestanek za starše bodočih prvošolcev  

Ljubljana 
 
Zdravstveni dom Polzela 
 
računalniška učilnica 

 
jedilnica 

5. 6.  

1. ura - 4. in 5. r. 
2. ura -1.-3. r.  

 
1.-5. ura 

 
po dogovoru 

 
po dogovoru 

 
od 15. do 17.30  

 

 Zaključna predstava „Rdeča kapica v deželi branja” 
za učence 1.-5. r. (koordinatorici Majda Pur, Mateja 
Aubreht) 

 ŠD: Orientacijski pohod za učence 1. triletja POŠ 
Andraž (koordinatorica Manca Krajnc) 

 Zobozdravstveni pregled za učence 8. a 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Državno prvenstvo v atletiki (koordinator Robert 
Rogelj) 

 Brezplačni računalniški tečaj za odrasle (koordinator  
     Robert Rogelj) 

mala telovadnica ali 
kulturni dom 
 
POŠ Andraž 
 
Zdravstveni dom Polzela 
 
Stadion v Žalcu 
 
računalniška učilnica 

 

6. 6. 
po dogovoru 

ob 18. uri 
 Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. r. 
 Predstava „Rdeča kapica v deželi branja” 

(koordinatorici Majda Pur, Mateja Aubreht) 

računalniška učilnica 
Občinska knjižnica 
Polzela 

6.-10. 6. 
po dogovoru 

 
 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 
     ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 6. razredu 

učilnice po dogovoru 

7. 6. 

ob 6.30 
1.-3. ura 

 
po dogovoru 

 
1.-5. ura 

 
po dogovoru 

 Ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov 
 Zdravstvena vzgoja - Samopodoba (koordinatorica 

Simona Tomšič) 
 Projekt „Iz vrtca v šolo” (koordinatorice razredničarke 1. 

r. in vzgojiteljice predšolskih otrok iz vrtca) 
 ŠD: Igre brez meja za učence 9.  r. (koordinator Robert 

Rogelj) 
 Ekskurzija: Jama Pekel, ribnik Vrbje za učence 2. r.  

 

učilnica za fiziko 
učilnice 7. r. 
 
učilnice 1. r. 
 
velika športna dvorana 
 
Šempeter, Žalec 



 

 

 

8. 6. 

od 9. do 12. ure 
 

 Veter v laseh – s športom proti zasvojenosti – 
nacionalni športni projekt za otroke in mladostnike 
(športne panoge: odbojka, košarka, nogomet, rolanje) 
v sodelovanjem s Športno zvezo Občine Polzela 
(koordinator Simon Krumpak) 

šolsko igrišče  

 

 

10-14. 6. 
vsak dan 

7.50  Spodbujamo aktivno pot v šolo (koordinator Simon 
     Krumpak v sodelovanju z Občino  
     Polzela in spremljevalci – prostovoljci) 

 Polzela 
 Ločica 
 

10. 6. 
po dogovoru 

1.-5. ura 
 Ekskurzija: Notranjska za učence 5. r. 
 TD: Tehniški izdelki za učence 4. r. POŠ 

Andraž(koordinatorica Mateja Medved) 

Cerkniško jezero  
učilnice POŠ Andraž 

11. 6. 

po dogovoru 
ob 17. uri  

 
 

ob 17. uri 

 Ekskurzija: Muzej na prostem Rogatec za učence 3. r.  
 Zaključno srečanje s kulturnim programom za 
     starše učencev 1. c (koordinatorici Staša Maganja  
     Zupanc, Dragica Vidmar) 
 »Poklicna pot mojih staršev« - roditeljski sestanek za 

starše 8. a (koordinatorica Mojca Kacjan) 

Rogatec 
učilnica 1. c 
 
 
glasbena učilnica 

12.-21. 6. 
vsak dan  Potujoča razstava poklicev prihodnosti v 

sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije 
(koordinatorica Katja Čeh) 

avla šole 

12. 6. 

po dogovoru 
 

po dogovoru 
 

ob 11. uri 
 

od 14. ure dalje 
 

ob 17. uri 
 
 

ob 19. uri 

 Ekskurzija: Ljubljana za učence POŠ Andraž 
(koordinatorica Olga Palir) 

 Zobozdravstveni pregled za učence 8. b 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Sprejem odličnjakov pri županu Občine Polzela  
(vodstvo šole in razredniki) 

 Praznovanje rojstnih dni s starostniki – učenci OPB 
1 z učiteljico Majdo Pur 

 Zaključno srečanje s kulturnim programom za 
     starše učencev 1. b (koordinatorici Vera Bombek,  
     Kristina Jeraj) 
 Nastop MPZ na prireditvi Glasbene šole Risto Savin 

(koordinatorica Mija Novak) 

Ljubljana 
 
Zdravstveni dom Polzela 
 
grad Komenda 
 
Dom upokojencev Šenek 
 
učilnica 1. b 
 
 
cerkev sv. Marjete 
Polzela 

13. 6. 

1.-5. ura 
 

ob 17. uri 
 
 

od 17. do 18. ure 

 ŠD: Družabni plesi za učence 9 r. (koordinator Robert 
Rogelj) 

 Zaključno srečanje s kulturnim programom za 
     starše učencev 2. r. (koordinatorice Nataša Štor,  
     Mateja Aubreht, Tatjana Turkuš) 
 Govorilne ure za starše 

velika športna dvorana 
 
avla šole 
 
 
učilnice po dogovoru 

14. 6. 

od 10.30 dalje 
 

po dogovoru 
 

od 17. ure dalje 

 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 
9. razreda  

 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ  
za učence 9. razreda 

 KD: Valeta s podelitvijo spričeval in priznanj (9. r.) 

avla šole 
 
mala telovadnica 
 
velika športna dvorana 

  

 

17. 6.-1. 7. 

po dogovoru  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite, 1. rok  
za učence 9. r. 
 
 

učilnice po dogovoru 

 



 

 

 

17.-20. 6. 

ob 14. uri 
 

po dogovoru 
 

ob 17. uri 
 
 

ob 17. uri 
 
 

ob 17. uri 
 

 

 „Gremo na plažo” za učence OPB (koordinatorica 
Majda Pur) 

 Kulturne vsebine: Gledališka predstava izbirnega 
predmeta GKL (koordinatorica Marija Kronovšek) 

 Roditeljski sestanek z literarno-glasbenim 
programom za starše 7. a (koordinatorici Urška Juhart, 
Marija Kronovšek) 

 Roditeljski sestanek z literarno-glasbenim 
programom za starše 7.b (koordinatorici Katarina Ban, 
Mojca Cestnik) 

 Roditeljski sestanek z literarno-glasbenim 
programom za starše 7.c (koordinatorja Robert Rogelj, 
Karmen Zupanc) 

pod šolskimi brezami 
 
Kulturni dom ali 
glasbena učilnica 
učilnica 7. a 
 
 
učilnica 7. b 
 
 
učilnica 7. c 
 
 

18. 6. 

ob 6.30 
ob 17. uri 

 
 

ob 17. uri 

 Ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 4. r. 
 »Kam me vodi pot? – starši predstavijo poklice« - 

roditeljski sestanek za starše 8. b (koordinatorica Mojca 
Vidmajer) 

 »Okrogla miza o poklicih staršev 8. c« - roditeljski 
sestanek za starše 8. c (koordinatorica Andreja 
Špajzer) 

učilnica za fiziko 
učilnica 8. b 
 
 
glasbena učilnica 

19. 6. 

od 6.30 dalje 
po dogovoru 

 
po malici 

 
po malici 

 
ob 17. uri  

 Ocenjevalna konferenca za učence  od  5. do 8. razreda 
 Zobozdravstveni pregled za učence 8. c 

(koordinatorica Simona Tomšič) 
 Odbojkarska tekma devetošolci : učitelji za učence 
     od 1. do 9. razreda (koordinator Robert Rogelj) 
 Predaja ključa za učence 7. in 8. r. (program pripravijo 

učenci 9. r.) 
 Zaključno srečanje s kulturnim programom za 
     starše učencev 1. a (koordinatorici Barbara Hudoklin,  
     Majda Pur) 

učilnica za fiziko  
Zdravstveni dom Polzela 
 
velika športna dvorana 
 
velika športna dvorana 
 
avla šole 

20. 6. 

1-5. ura 
 

ob 17. uri 
 

ob 17. uri 
 

ob 17. uri 

 ŠD: Igre brez meja za učence od 1. do 8 r. (koordinator 
Robert Rogelj) 

 Zaključna prireditev POŠ Andraž (koordinatorica 
Olga Palir) 

 Zaključno srečanje s kulturnim programom za 
     starše učencev 3. a (koordinatorica Helena Lah) 
 Zaključno srečanje s kulturnim programom za 
     starše učencev 3. b (koordinatorica Mija Bastl 

šolsko igrišče, 
telovadnice 
POŠ Andraž 
 
avla šole 
 
učilnica 3. b 

21. 6. 

1.-5. ura 
 

1.-5. ura 
 

ob 14. uri 

 TD: Obnovljivi viri energije za učence 6. r. in 7. r. 
(koordinator Samo Škrabanja) 

 KD: Celjske kulturne ustanove za učence 8. r. 
(koordinatorice razredničarke in Alja Bratuša) 

 OPB ima talent za učence OPB (koordinatorica Majda 
Pur) 

učilnice 
 
Celje 
 
pod šolskimi brezami 
 

22. 6. 

po dogovoru  Zoranov memorial – pohod na Veliko planino za 
mlade planince od 2. do 9. r. (mentorici Martina 
Ograjenšek in Tanja Sadnik) 

Velika planina 

 



 

 

24. 6. 

 
 

po dogovoru 
 

od 9.30 dalje 
 

 

 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence  
od 1. do 8. r. 

 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ  
za učence 6. r. 

 Kulturne vsebine: Proslava ob dnevu 
državnosti s podelitvijo pohval in 
priznanj za učence od 1. do 8. r. 

 
 
učilnice 
 
velika športna dvorana 
 

25. 6.   Dan državnosti 
 

 

26. 6.-9. 7. 
po dogovoru  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite, 1. rok,  

za učence od 1. do 8. r. 
 

učilnice po dogovoru 

26. 6.-31. 8.   Poletne počitnice  

29. 6.-6. 7. 
7 dni  Tabor mladih planincev Čezsoča 2019 (mentorica 

Irena Ramšak, Tanja Sadnik) 
 

Čezsoča 

15.-24. 7.  10 dni  Taborjenje „Ribno 2019” (RPG Šoštanj, četa Polzela) 
 

Ribno pri Bledu 

19. 8.-30. 8. 
po dogovoru  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite, 2. rok,  

za učence od 1. do 8. r. 
 

učilnice po dogovoru 

 

Legenda: 
 ŠD= športni dan 

 TD= tehniški dan   

 KD= kulturni dan 

 ND= naravoslovni dan  

OPB= oddelek podaljšanega bivanja 
POŠ= podružnična osnovna šola 
NPZ= nacionalno preverjanje znanja 

 
Likovna podoba Jakob Trdin, 9. r. 

Mentorica Urška Juhart 
 

  


