
 

 

 

 
 

PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV - NOVEMBER 2021 
 
 

2.-30. 11. 
 

1.-5. šol. ura 
 
 

po dogovoru 
 
 

 ŠD: Preizkus znanja plavanja za učence 7. r. -  
(koordinator Simon Krumpak) 

 
 Izdelava darilc in voščilnic za slavljence v Domu 

upokojencev- OPB 2 z učiteljico Majdo Pur 

Bazen Velenje/Celje 
če bodo primerne 
epidemiološke razmere 
učilnice OPB 

1. 11.   Dan spomina na mrtve  

2. -8. 
11.11. 

po dogovoru  Projektni teden s knjigo Nataše Konc 
Lorenzutti: Kakšno drevo zraste iz 
mačke za učence 4. in 5. r. 
(koordinatorice Nataša Herodež Kranjec, 
Alja Bratuša in razredničarke) 

učilnice, šolska knjižnica 
 
 
Projektni teden je dopolnilo k 
pripravam na Cankarjevo  

tekmovanje. 

6. 11. 
po dogovoru  Državno tekmovanje iz znanja logike 

(koordinatorica Anja Beloševič) 

po dogovoru / na daljavo 

 

8.-12. 11. 

po dogovoru 
 
 
 

po dogovoru 
 
 

po dogovoru 
 
 

po dogovoru 
 

 Šolsko tekmovanje Bober za učence od 2. 
do 9. r. (koordinatorja Borut Petrič in Mojca 
Mirnik) 
 

 Roditeljski sestanek za starše 4. r. - učenje in 
branje (koordinatorji Karmen Zupanc in 
razredničarke 4. r.) 

 Roditeljski sestanek za starše 7. r. - učenje, 
razredna problematika, zimska šola v naravi 
(koordinatorice razredničarke 7. r.) 

 Vpis v srednjo šolo – predstavitev srednjih šol - 
roditeljski sestanek za starše učencev 9. r. 
(koordinatorice Katja Čeh, Simon Krumpak, Andreja 
Starman, Nataša Jesenko) 

učilnice po dogovoru,  
računalniška učilnica 
 
 
na daljavo 
 
 
na daljavo 
 
 
na daljavo 
 

9. 11. 

11.00 (4.-5. r.) 
13.00 (6.-9. r.) 
 

 Šolsko Cankarjevo tekmovanje iz znanja 
slovenščine za učence od 4. do 9. r., tudi 
POŠ  Andraž (koordinatorica Mojca 
Cestnik) 

učilnice po dogovoru 

11. 11.    

ob 13. uri 

 
 

od 17. do 18. ure 

 Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 
učence 8. in 9. razreda (koordinatorici Mojca 
Vidmajer in Lučka Rančigaj) 

 Popoldanske govorilne ure za starše 
 Dobrodelni bazar- Zate odpad, zame zaklad 

(koordinatorica Majda Pur) 

učilnice 
 
 
na daljavo 
 
Po dogovoru 

 

16. 11. 

ob 13. uri 

 
po dogovoru 

 Šolsko tekmovanje iz znanja geografije 
(koordinatorica Irena Ramšak) 

 Spanje v šoli za učence 1. razreda (učiteljice OPB 
in razredničarke) 

učilnice po dogovoru 
 
učilnice po dogovoru 

18. 11. 

po dogovoru  Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč 
v sodelovanju z Občino Polzela in ZŠAM Spodnja 
Savinjska doline (v programu sodelujejo otroci iz 
vrtca Polzela) 

Pokopališče Polzela 



 

 

19. 11. 

1.-5. ura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

po dogovoru 
 

 

 Celostni ND:  DAN ZDRAVJA 

za učence od 1. do 9. r. + POŠ 

Andraž (koordinatorji Doroteja 

Smej Skutnik, Barbara Hudoklin 

člani tima Zdrava šola v 

sodelovanju z izvajalci Centra za krepitev zdravja 

Žalec) 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 Zdravstvena vzgoja 

 Degustacija dobrot iz šolske kuhinje 

 Prepevamo pesmi o čebelah za oddelčne skupnosti 

od 1. do 9. r. in POŠ Andraž (koordinatorici Mija 

Novak in Mojca Rodič v sodelovanju s Čebelarsko 

zvezo Slovenije) 

matične učilnice 
učilnice 
jedilnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
snemanje razrednih 
zborov – posnetek na 
spletni strani šole 
 

20. 11.  
ob 11. uri  Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 

(koordinatorica Andreja Starman) 
 
 

20. ali 27. 
11. 

po dogovoru 
 

po dogovoru 
 

 Tekmovanje iz planinske orientacije 
(koordinatorica Irena Ramšak) 

 Planinski pohod mladih planincev od 2. do 9. r. 
(koordinatorici Martina Ograjenšek, Tanja Sadnik) 

po dogovoru 

 
Farbanca 

 

22.11.-3.12. 

po dogovoru  Razstava »Pota knjige« (koordinatorica Alja Bratuša 
v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike 
Slovenije) 
 ogled razstave za vse učence od 1. do 9. r. 
 srečanje z ilustratorjem Davidom Krančanom ali 

pisateljem Žigo X. Gombačem za učence 4. 
razreda 

 
 
 
avla šole 
učilnice/jedilnica 

24. 11.  

1.-5. ura 
 
 

po dogovoru 
 

 Celostni TD: Izdelki iz naravnih odpadnih 
materialov za učence od 1. do 9. r. + POŠ Andraž 
(koordinatorji aktiv učiteljev tehnike) 

 Zbiranje e-prijav za prireditev Šola ima 
talent (devetošolci z ravnateljico Bernardko 
Sopčič) 

učilnice 
 
 
prijava poteka na daljavo. 

26. 11.    

od 17. ure dalje  Božično-novoletni dobrodelni 
bazar s kulturnim programom 
(vodstvo šole, vsi učitelji in 
strokovni delavci šole) 
 

stojnice na šolskem 

igrišču 

 

 

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 
 

 
Ilustriral Urh Pižorn, 7. r. 
 mentorica Urška Juhart 

 

 


