
 

 

 

 

 

 

PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV - SEPTEMBER 2019 
 

 

2. 9. 

 

 
1. ura 

2. in 3. ura 
4. in 5. ura 

10.00 
 

 

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

 

 

 
mala telovadnica 
matične učilnice 
učilnice 
Kulturni dom Polzela 
 

 

 
1.-5. ura 
1.-5. ura 

12.00 

 

 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 

2.-6. 9. 

 

7.30-8.20 
12.00-13.00 

 

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

 

okolica šole 

5. 9. 

17.00 
 

18.00 

 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)  

 

matične učilnice 
 
POŠ Andraž 
 

6. 9. 

 

1.-4. šol. ura 
 

 Predstavitev športa - ROKOMET za učence od 1. 
do 4. razreda (koordinatorica Simona Tomšič) 

 

mala telovadnica 
 

 

v času pouka 
 

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

matične učilnice 
 

 

9.-13. 9.  
1.-5. ura 

 
 Pikin teden za učence OPB  

(koordinatorica Majda Pur)  
učilnice OPB 

10. 9.  

1.-5. ura 
 

ob 14. uri 
 

 KD: 30. Pikin festival za  
učence od 1. do 3. r. 
(koordinatorica Alja Bratuša) 

 Rajanje Pik in gusarjev  
za učence OPB 
(koordinatorica Majda Pur) 

Velenje 
 
šolsko igrišče 

11. 9. 
po dogovoru  Tekmovanje Male sive celice - predtekmovanje 

(koordinatorica Irena Ramšak)  

III. OŠ Celje 

13. 9. 
v času pouka  Rok za oddajo vlog za status športnika ali 

kulturnika razrednikom od 7. do 9. r. 
 

matične učilnice 
 

14. 9. 
ob 13. uri  Mladinska mini Zlata paleta za osnovnošolce v 

sodelovanju s Kulturno-umetniškim društvom Polzela 
(koordinatorica Urška Juhart) 

grad Komenda 
 

                      

16.-22. 9. 
po dogovoru  Evropski teden mobilnosti – dan brez avtomobila 

(koordinatorji Mojca Rodič, Majda Pur in Simon 
Krumpak) v sodelovanju z Občino Polzela 

obvestilo po zvočniku,  
pot v šolo, okolica šole 



 

 

- PEŠBUS, GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI 
- VARNO KOLO, PREGLED KOLES 
- RISANJE PROMETNIH ZNAKOV 

 

16.-20. 9. 

po dogovoru  Projekt Pozdrav ptic miru pod sloganom: 
„SODELUJ IN SPREMENI!”  
za učence OPB  
(koordinatorica Majda Pur) 

 

učilnice OPB 

20. 9. 

ob 14. uri 
 

 Mir – svoboda – sočutje –  
„BREZ MENE NE GRE!”  
(projekt Pozdrav ptic miru)   
za učence OPB (koordinatorica Majda Pur) 

 

šolsko igrišče 

21. 9. 

 

od 9. do 16. ure 
 

 

 29. likovna kolonija prijateljstva Polzela (sodelujejo 
učenci OŠ Polzela z mentorico Urško Juhart) 

 

Gora Oljka 

 

25. 9. 

po dogovoru  Slavnostna podelitev priznanj za prispevek šole 
ob evropskem dnevu jezikov 2018/19, ki ga 
organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
(Mojca Kacjan) 

Hiša Evropske unije 

26. 9. 

 

1.-5. ura 
 
 
 
 
 
 

začetek med 
12.30 in 13.30 

ob 14. uri  
 

 

 KD: Poslušam, a ne slišim. Gledam, a ne vidim. 
(koordinatorici Mojca Kacjan in Alja Bratuša) 

     
 Šolsko tekmovanje iz znanja logike za učence od 

1. do 9. r. (koordinatorica Damjana Podpečan) 
 Praznovanje rojstnih dni s starostniki – učenci 

OPB 2 z učiteljico Majdo Pur 

 

avla šole, oglas po 
zvočniku, učilnice, 
mala telovadnica, 
okolica šole 
 
 
 
učilnice po dogovoru 
 
Dom upokojencev Šenek 

27. 9. 
1.-5. ura 

 
 ŠD: Olimpijski festival za učence 6. r. (koordinator 

Robert Rogelj) 

Ljubljana 

28. 9. 

 

1.-5. ura 

 

 

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

 

šolsko igrišče 
okolica šole 
 

 

30. 9. 
dogovor 

 

 Sestanek šolske skupnosti za predstavnike 
učencev in ravnateljico 

sejna soba 
 

 

Legenda: 
• ŠD = športni dan 
• TD = tehniški dan   
• KD = kulturni dan 

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

OPB = oddelek podaljšanega bivanja 
POŠ = podružnična osnovna šola 
 

Likovna podoba: Aljaž Bukovec, 9. r. 2018/19 
Mentorica: Urška Juhart, likovna pedagoginja 

 
 
 


