
 

 

 

 

 

PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV - OKTOBER 2021 
 

30. 9. 
1.-5. šol. ura  TD: Po steklarski poti za učence 8. razreda (koordinatorji 

aktiv tehnikov)  
Muzej na prostem Rogatec 

1.-22. 10. 

po dogovoru  Mednarodni mesec šolskih knjižnic „Pravljice 
in ljudske povesti po svetu” (koordinatorica 
Alja Bratuša)  

šolska knjižnica 

1. 10. 

1.-5. šol. ura  TD: Muzej premogovništva za učence 6. razreda 
(koordinatorji aktiv tehnikov)  

 TD: Po steklarski poti za učence 7. razreda (koordinatorji 
aktiv tehnikov) 

 Šolska skupnost POŠ Andraž - Razigran uživaj dan 

Velenje 
 
Dvorec Strmol Rogatec 
 
POŠ Andraž 

2. 10. 
po dogovoru  Planinski pohod mladih planincev od 2. do 9. r. 

(mentorici Martina Ograjenšek in Tanja Sadnik)  
Čreta 
 

 

4.-10. 10. 

v času malice 
od 4. 10. 21 
do 21. 1. 22 

 
po dogovoru 

 
po dogovoru 
po dogovoru 
po dogovoru 

 
1.-5. šol. ura 

 malica po željah učencev 
 začetek literarnega natečaja “Razigran uživaj dan!” 

(podelitev pohval in priznanj za literarni natečaj bo ob 
slovenskem kulturnem prazniku 2022) 

 branje poslanice – stripa Razigran uživaj dan! (Boštjan 
Gorenc Pižama in Jaka Vukotič) 

 vseslovenska akcija “Razigrani koraki” 
 sodelovanje na natečaju “Mala pozorna nogavička” 
 Zbiralna akcija papirja na POŠ Andraž (koordinatorica 

Olga Palir) 
 ŠD: Razigrano uživaj dan! za učence 1. triletja 

(koordinatorica Tatjana Turkuš in razredničarke)  

učilnice, jedilnica 
prispevke zbiramo v 
šolski knjižnici 
 
Polzela, Andraž 
 
Polzela, Andraž 
Polzela, Andraž 
kontejner za šolo  
na  POŠ Andraž 
igrišče, okolica šole 

4. 10. 
ob 8.20 

po dogovoru 
 nagovor ravnateljice ob tednu otroka 

 Šolski kino s kokicami za učence POŠ Andraž 

šolski radio  
učilnice 

5. 10.  

 
1.-5. šol.ura 

 
3. in 5. ura 

 Svetovni dan učiteljev 
 TD: Gibanje za učence 4. razreda (koordinatorice 

razredničarke 4. r.) 
 Mediji v šolski knjižnici za učence 6. b in 6. c 

(koordinatorici Nataša Jesenko in Alja Bratuša) 

 
učilnice 
 
šolska knjižnica 
 

6. 10.  

1.-5. šol.ura 
 
 

po dogovoru 
 

po dogovoru 
 

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

 Igrajmo se skupaj Veliki Človek, ne jezi se za učence 
POŠ Andraž 

sprehod po Polzeli  
 

 

telovadnica POŠ Andraž 
 
učilnice OPB 



 

 

 Zaključek in predstavitev projekta Diši po domačem 
kruhu z namazi iz lokalnih pridelkov za učence OPB 
(koordinatorice Majda Pur in učiteljice OPB) 

7. 10.  
1.-5. šol. ura  KD: Beremo skupaj za učence 1. razreda (koordinatorice 

razredničarke in Alja Bratuša) 
učilnice, šolska knjižnica, 
Občinska knjižnica Polzela 

8. 10.  
1.-5. šol. ura 

 
1.-5. šol. ura 

 KD: Beremo skupaj za učence 2. razreda (koordinatorice 
razredničarke in Alja Bratuša) 

 ŠD: Orientacijski pohod za učence POŠ Andraž 

učilnice, šolska knjižnica, 
Občinska knjižnica Polzela 
okolica Andraža 

 

13. 10.  
1.-5. šol. ura  TD: Tehnopark Celje za učence POŠ Andraž 

(koordinatorica Olga Palir) 
Celje 

14. 10.  od 17.00 do 18.00  Popoldanske govorilne ure za starše na daljavo 

15. 10.  
ob 13. uri 

 
 Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

(mentorica Andreja Starman) 
učilnice po dogovoru 
 

16. 10. 
ob 9. uri  Področno tekmovanje iz znanja logike (mentorica Anja 

Beloševič) 
OŠ Šempeter 

 

18.-22. 10.  

1.-5. šol. ura 
 
 
 
 
 
 

1.-5. šol. ura 
 

 KD: Polzela v jeziku, glasbi in sliki za učence od 1. do 9. 
razreda (koordinatorice Mija Novak, Urška Juhart, Mojca 
Cestnik in Alja Bratuša v sodelovanju s polzelskimi 
kulturnoumetniškimi društvi) 
- spletni portal Franček in savinjsko narečje 
- koncert polzelske skupine Bo 
- Polzela na slikarskem platnu  

 TD: Karierna orientacija za učence 9. razreda 
(koordinatorji aktiv tehnikov in Katja Čeh) 

učilnice, velika športna 
dvorana, okolica šole 
 
 
 
 
 
učilnice, računalniška 
učilnica 

19.-21. 10.  
od 7. do 8. ure 

od 16. do 17. ure 
 Zbiralna akcija papirja (koordinatorica Andreja Špajzer) kontejnerji za šolo 

 

20. 10.  
ob 13. uri  Šolsko Proteusovo tekmovanje iz znanja biologije – 

Pajkovci (mentorica Doroteja Smej Skutnik) 
učilnice po dogovoru 

22. 10.  

po dogovoru 
 

po dogovoru 
 

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

 Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 

šolski radio 
 
pri spomeniku žrtvam 2. 
sv. vojne na Polzeli  

 

25.-29. 10.   Jesenske počitnice  

31. 10.   Dan reformacije  

1. 11. 
  Dan spomina na mrtve 

 Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve 
 
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 
 

Likovna podoba: Tim Cizej, 9. r. 2020/2021 
Mentorica: Urška Juhart, likovna pedagoginja 

 

 

 


