PROGRAM DEJAVNOSTI IN PRIREDITEV – JUNIJ-AVGUST 2022
Akcija
Pokloni
zvezek
poteka do
10. 6.

3.-22. 6.

1. 6.

2. 6.

31. 5.-2. 6.
6.-10. 6.

6. 6.

7. 6.
7.-9. 6.
8. 6.

po dogovoru  Akcija POKLONI ZVEZEK – učenci in učiteljice OPB v
sodelovanju s Karitas (koordinatorica Mojca Kralj)
1.-5. ura  ŠD: Športne igre za učence 1.-3. r. POŠ Andraž
(koordinatorica Olga Palir)
od 14.00  „Igre brez meja” za učence OPB (koordinatorja Maja
Melanšek in Matej Letonje z učiteljicami OPB)
po dogovoru  Darilca in voščilnice za slavljence doma
upokojencev za mesec junij (koordinatorica Monika
Rakun z učenci)
po dogovoru  Sprejem uspešnih učencev pri županu Občine Polzela
(vodstvo šole in razredniki)

igrišče POŠ Andraž

1.- 5.ura  ND: Sistematski zdravniški pregled in skrb za zdravje
za učence 1. b (koordinatorice Tomšič, Aubreht, Pur)
ob 18.00  Literarno-glasbeno-filmski večer “Pridi, dala ti bom
pesem” (učiteljice slovenščine)
1.- 5.ura  TD: Obdelava gradiv za učence 4. r. (koordinatorice
razredničarke 4. r.)
1.- 5.ura  TD: Kolesarski izpit in tehniški izdelki za učence 5. r.
(koordinatorice razredničarke in Simon Krumpak)
po dogovoru  Ekskurzija: Živalski vrt za učence 2. r. (koordinatorice
razredničarke 2. r.)
ob 17. uri  Zborovski bum za pevce OŠ Polzela (koordinatorica Mija
Novak)
po dogovoru  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

Zdravstveni dom
Polzela
avla OŠ Polzela

po dogovoru  Plavalni tečaj za učence 2. a in POŠ Andraž (vodja Anja
Gojkovič)
1.-5. ura  KD: »Gremo v gledališče« na
predstava
ogled predstave Kozlovska sodba
ob 11.00
v Višnji gori za učence 5. in 7. r.
(koordinatorica Alja Bratuša)
- Projekt Rastem s knjigo (7. r.)
- Ogled Savinove hiše (7. r.)
ob 17. uri  Zaključno srečanje 1. b (koordinatorici Mateja Aubreht in
Majda Pur)
ob 17. uri  Poklicna orientacija – roditeljski sestanek za starše 8. r.
(koordinatorice razredničarke 8. r. in Katja Čeh)
po dogovoru  Seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. r.
po dogovoru  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
po dogovoru  Ekskurzija: Živalski vrt za učence 1. r. (koordinatorice
razredničarke 1. r.)
po dogovoru  Državno tekmovanje v atletiki za osnovne šole
(mentorji aktiv športnikov)

Bazen Velenje

igrišče OŠ Polzela
Dom upokojencev
Šenek
grad Komenda

učilnice
učilnice
Ljubljana
Športni center Žalec
računalniška učilnica

Medobčinska splošna
knjižnica Žalec
Slovensko ljudsko
gledališče Celje
jedilnica šole
jedilnica šole in
matične učilnice
učilnice
računalniška učilnica
Ljubljana
Maribor

8. 6.

9. 6.
10. 6.

11. 6.

13.-17. 6.
13. 6.

14.6.

15. 6.

16. 6.
16. 6.-29. 6.

17. 6.

ob 17. uri  Zaključno srečanje za starše 3. a - S pesmijo, besedo
in plesom v počitniški čas (koordinatorica Marija Bastl z
učenci)
ob 18. uri  Sestanek za starše bodočih prvošolcev (koordinator
vodstvo šole in učitelji)
ob 7.00  Ocenjevalna konferenca za učence 9. razredov
po dogovoru  Polfinale “Otroci pojejo slovenske pesmi in se
veselijo” v sodelovanju z Novim tednikom in Radiom
Celje (nastopata Patrik Tratnik in Ela Trkaj, koordinatorica
Mija Novak)
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 (prijave
zbira Simon Krumpak)

učilnica 3. a

po dogovoru  Plavalni tečaj za učence 2. b (vodja Simon Krumpak)
1.-5. šol. ura  TD: Astronomija za učence 9. r. (koordinatorica Jerica
Rajšek)
ob 17.30  Zaključno srečanje 3. b (koordinatorica Vera Bombek z
učenci)
po dogovoru  Ekskurzija: Notranjska za učence 5. r. (koordinatorice
razredničarke 5. r.)
1.-5. šol. ura  ŠD: Ples za učence 9. r. (koordinatorica Anja Gojkovič)
ob 17.00  Zaključno srečanje 7. c (koordinatorica Mojca Kacjan z
učenci)
ob 17.00  Zaključno srečanje 1. a (koordinatorici Barbara
Hudoklin,Dragica Vidmar in Kristina Jeraj)
po dogovoru  Ekskurzija: Notranjska za učence od 1. do 5. r. POŠ
Andraž (koordinatorica Olga Palir)
 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. r.
po dogovoru  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ
za učence 9. razreda
od 17. ure dalje  KD: Valeta s podelitvijo spričeval in priznanj za učence
9. r. (koordinatorji vodstvo šole in razredniki
6.00  Ocenjevalna konferenca za učence od 1. do 4. r.
17.00  Zaključno srečanje 1. c (Mojca Rodič, Dragica Vidmar,
Kristina Jeraj )
po dogovoru  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite, 1. rok
za učence 9. r.
6.00  Ocenjevalna konferenca za učence od 5. do 8. razreda
 Sodelovanje na Kolesarski dirki po Sloveniji v
po dogovoru
sodelovanju z Občino Polzela (koordinatorji vodstvo šole
in aktiv športnih pedagogov)
1.-5. šol. ura  TD: Kolesarska dirka po Sloveniji za učence 7. r.
(koordinator aktiv učiteljev tehnike)

Bazen Velenje
Vitanje, Velenje

jedilnica šole
učilnica za fiziko
City Center Celje

športno igrišče

učilnica 3. b
Cerkniško jezero
Grad Snežnik
športna dvorana
jedilnica šole
učilnica 1. r.
Cerkniško jezero
Grad Snežnik
po dogovoru
velika športna dvorana
učilnica za fiziko
učilnice po dogovoru
učilnica za fiziko
ob kolesarski progi
učilnice,
ob kolesarski progi

ob 17. uri  Zaključno srečanje 2. a (koordinatorica Nataša Štor z
učenci)
ob 17. uri  Zaključno srečanje 2. b (koordinatorica Tatjana Turkuš z
učenci)
ob 17. uri  Zaključno srečanje POŠ (koordinatorice Olga
Palir,Mateja Medved, Mateja Breznik, Manca Krajnc)
tri dni  Šola v naravi za učence 3. r. (vodja Anja Gojkovič,
učiteljice plavanja in razredničarke)

20.-23. 6.

20.6.

učilnica 2. a
učilnica 2. b
POŠ Andraž
CŠOD Murska Sobota

22.-24. 6.

8.30-12.00  Mednarodni projekt, »ŽOGARIJA – Alpe-JadranDonava” – srečanje športnikov 7 šol (koordinator Simon
Krumpak v sodelovanju z ekipo projekta Žogarija)
po dogovoru  Zaključno srečanje 7. a (koordinatorica Mojca Arcet z
učenci)
po dogovoru  Zaključno srečanje 7. b (koordinatorica Andreja Špajzer
z učenci)
 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence
od 1. do 8. r.
po dogovoru  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ
za učence 6. r.
od 9.30 dalje  Kulturne vsebine: Proslava ob dnevu
državnosti s podelitvijo pohval in priznanj
za učence od 1. do 8. r.

22. 6.

24. 6.

Dan državnosti
po dogovoru  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite, 1. rok,
za učence od 1. do 8. r.
 Poletne počitnice
po dogovoru  Izpitni roki za predmetne in popravne izpite, 2. rok,
za učence od 1. do 8. r.

šolsko igrišče
jedilnica šole
učilnica 7. b

učilnice
velika športna dvorana



25. 6.
27. 6.-8. 7.
27. 6.-31. 8.
18. 8.-31. 8.

 ŠD= športni dan

Legenda: 

TD= tehniški dan

 KD= kulturni dan
 ND= naravoslovni dan

učilnice po dogovoru

učilnice po dogovoru

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

Likovna podoba Nuša Bohak, Manca Pirec, Neža Saksida, 8. r.
Mentorica Urška Juhart

