
 

 

 

 

 

PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV - OKTOBER 2020 
 

1.-23. 10. 

1.-5. ura 
 

po dogovoru 
 
 
 

po dogovoru 
 

po dogovoru 

 ŠD: Testiranje za športni karton, atletika za učence 
POŠ Andraž (koordinatorica Olga Palir) 

 Mednarodni mesec šolskih knjižnic 
2020 - Iskanje poti do zdravja in 
dobrega počutja za učence od 1. do 
9. r. (koordinatorica Alja Bratuša) 

 Zakladnica mojega domačega kraja 
za učence v OPB (koordinatorica Majda Pur) 

 Izdelava voščilnic in darilc za slavljence v Domu 
upokojencev – OPB 3 z učiteljico Angeliko Urbanc 

POŠ Andraž 
 
šolska knjižnica 
 
 
 
učilnice OPB 
 
učilnice OPB 

1. 10. 
1.-5. ura 

 

 KD: Kulturne ustanove in spomeniki na Polzeli za 
učence 3. r. (koordinatorice Alja Bratuša in 
razredničarke 3. r.) 

Občinska knjižnica Polzela 
in druge kulturne ustanove 
na Polzeli 

2. 10. 
po dogovoru 

 
 Praznovanje dneva jezikov za učence v 

OPB (koordinatorica Majda Pur) 
učilnice OPB 

3. 10. 
po dogovoru  Planinski pohod mladih planincev – 2.-5. r. 

in POŠ Andraž (mentorici Martina Ograjenšek 
in Tanja Sadnik) 

Smrekovec 

 

5. 10.  

ob 8.20 
po dogovoru 

1.-5. ura 
 

 Nagovor ravnateljice ob tednu otroka 
 Svetovni dan učiteljev 
 TD: Izdelam si knjigo za učence 6. razreda 

(koordinatorji tim učiteljev tehnike) 

šolski radio  
 
matične učilnice 
 

5.-11. 10. 

v času malice 
od  5. 10. do  

15. 1. 2021 
 

po dogovoru 
 

 malica po željah učencev 
 začetek literarnega natečaja “Odgovor je pogovor” 

(podelitev pohval in priznanj za literarni natečaj bo ob 
slovenskem kulturnem prazniku 2020) 

 Mediji v šolski knjižnici za učence 6. a 
(koordinatorici Nataša Jesenko in Alja Bratuša) 

učilnice, jedilnica 
prispevke zbiramo v 
šolski knjižnici 
 
šolska knjižnica 

6. 10.  

1.-5. ura 
 

       

     
 

• Celostni KD: »Glasbeno-likovna ustvarjalnica« za 
učence od 1. do 9. r., tudi za POŠ Andraž 
(koordinatorice Urška Juhart, Mija Novak in Alja Bratuša) 
 Koncert s predstavitvijo glasbil v sodelovanju z 

Glasbeno šolo Risto Savin  
 Izdelava glasbil 
 Likovno ustvarjanje ob glasbi 
 Beremo skupaj – nacionalni mesec skupnega 

branja 

učilnice, velika športna 
dvorana, POŠ Andraž 

 

 

7.-8. 10. 
od 7. do 8. ure 

od 16. do 17. ure 
 Zbiralna akcija papirja (koordinatorica Andreja 

Špajzer) 
kontejnerji za šolo  
 

8. 10. 

7.45 
7.55 

 
 

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

Postaja Savinjski log 
Postaja Garant 
 
 

TEDEN 
OTROKA, 

5.-11. 10. 



 

 

1.-5. ura 
 

od 17.00 do 18.00 

 TD: Gibanje za učence 4. razreda (koordinatorica 
Romana Rak) 

 Popoldanske govorilne ure za starše 

učilnice 
 
po dogovoru 

9. 10.  

1.-5. ura 
 

ob 18.30 

 TD: Hermanove ustvarjalnice za učence od 1. do 5. r. 
POŠ Andraž (koordinatorica Mateja Medved) 

 Odprtje likovne razstave 30. likovne kolonije 
prijateljstva Polzela (v sodelovanju s KUD Polzela 
sodelujejo učenci OŠ Polzela z mentorico Urško Juhart) 

Muzej novejše 
zgodovine 
Kulturni dom Polzela 

 

12.-16. 10. 
po dogovoru  Zbiralna akcija papirja na POŠ Andraž 

(koordinatorica Olga Palir) 
kontejnerji za šolo 

15. 10. 
7.45 
7.55 

 

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

Postaja Savinjski log 
Postaja Garant 

14. 10. 
po dogovoru 

 
 Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

(mentorica Andreja Starman) 
učilnice po dogovoru 
 

17. 10. 
9.30  Državno tekmovanje iz znanja logike (mentorica 

Damjana Podpečan) 
OŠ Šempeter 
 

 

19.-23. 10. 
po dogovoru  »Dal nam je ime Slovenci« - učna ura ob dnevu 

reformacije za učence 1., 2., 3., 4., 5. razreda in 
učence POŠ Andraž (koordinatorica Alja Bratuša) 

šolska knjižnica in 
likovna učilnica,  
POŠ Andraž 

19. 10. 
po dogovoru  Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 

osmošolce (mentorica Mojca Vidmajer) 
učilnice po dogovoru 

20. 10. 
1.-5. ura  TD: Predstavitev poklicev ŠCC za učence 9. razreda 

(koordinatorji tim učiteljev tehnike v sodelovanju s 
Šolskim centrom Celje) 

učilnice 

21. 10. 

1.-5. ura 
 

1.-5. ura 
 

1.-5. ura 
 
 

1.-5. ura 
 

po dogovoru 
 
 

ob 13. uri 

 TD: Les za učence 6. r. (aktiv učiteljev tehnike in 
tehnologije) 

 TD: Električna energija za učence 7. r. (aktiv učiteljev 
tehnike in tehnologije) 

 TD: Karierna orientacija – družinsko karierno drevo 
za učence 8. r. (aktiv učiteljev tehnike in tehnologije) 

 TD: Karierna orientacija – kam naprej? za učence   
9. r. (aktiv učiteljev tehnike in tehnologije) 

 Projekt Finančne uprave Republike Slovenije: Davčno 
opismenjevanje mladih za učence 3. r (koordinatorice 
razredničarke in Nataša Jesenko) 

 Šolsko Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije – 
Glive (mentorica Doroteja Smej Skutnik) 

učenje na daljavo 
 
učenje na daljavo 
 
učenje na daljavo 
 
 
učenje na daljavo 
 
učilnice 
 
 
učilnice po dogovoru 

22. 10. 
7.45 
7.55 

 

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

Postaja Savinjski log 
Postaja Garant 

23. 10. 

1.-5. ura 
 

po dogovoru 
 

ob 10.30 
 
 

ob 13.45 

 ND: Prva pomoč za učence 7. in 9. r. (koordinatorica 
Doroteja Smej Skutnik) 

 Radijska proslava ob dnevu  reformacije (tudi za 
učence POŠ Andraž) 

 Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve za 
učence od 1. do 6. r. (mentorici Mojca Kralj in Mija 
Novak) 

 Srečanje čarovničk in čarovnikov za učence OPB 
(koordinatorica Majda Pur) 

učenje na daljavo 
 
šolski radio 
 
pri spomeniku žrtvam 2. 
sv. vojne na Polzeli  
 
šolsko igrišče 
 

 



 

 

26.-30. 10.   Jesenske počitnice  

31. 10.   Dan reformacije  

1. 11. 
  Dan spomina na mrtve 
 Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve  

(v programu sodelujejo učenci od 1. do 5. r. POŠ Andraž) 

 
pri spomeniku žrtvam 2. 
sv. vojne v Andražu 

 

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 
ABC= odpadlo zaradi učenja na daljavo oz.  
           zaščitnih ukrepov  COVID-19 

Likovna podoba: Tatjana Vasiljevič, 4. r. 2019/20 
Mentorica: Nataša Herodež Kranjec  

 

 


