NAPOVEDNIK DOGODKOV
SEPTEMBER 2022
1. in 2. ura
malica
3.- 5. ura
10.00

1.
1.-5. ura
1.-5. ura
12.00

 Prvi šolski dan
- sprejem za učence od 2. do 9. razreda
z glasbenim gostom
- razredna ura, pouk po urniku
- sprejem prvošolcev
 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.)

velika športna
dvorana
matične učilnice
velika športna
dvorana
POŠ Andraž

1.-2.

7.30-8.15  Varna pot v šolo (mentor Gašper Weber s
12.45-13.30
člani prometnega krožka)

okolica šole

5.

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

matične učilnice

8.

17.00-18.30  Uvodni roditeljski sestanek za starše
učencev od 1. do 9. r. (vodstvo šole in
razredniki)
po dogovoru

8. 9.10. 10.

12.

13.

Priporočamo vsak
dan najmanj 15
minut tihega
ali glasnega
branja.
.

1.-5. ura  KD: 33. Pikin festival za učence od 1. do 5. r.
POŠ Andraž (koordinatorica Olga Palir)
v času pouka  Rok za oddajo vlog za status športnika ali
kulturnika razrednikom od 7. do 9. r.
1.-5. ura  Tekmovanje Male sive celice predtekmovanje (koordinatorica Irena
Ramšak)

velika športna
dvorana, matične
učilnice
učilnice,
šolska knjižnica
PRIDRUŽITE SE
NAM TUDI DOMA!

Velenje
matične učilnice
po dogovoru

16.22.

16.

20.

23.

po dogovoru  Evropski teden
mobilnosti – dan brez
avtomobila
(koordinatorji Katja
Rojnik, Gašper Weber,
Staša Maganja Zupanc,
Mojca Rodič, Sanja Kolšek)
v sodelovanju z Občino Polzela
vsak dan
 Spodbujamo aktivno pot v
ob 7.50
šolo (koordinator Gašper
Weber v sodelovanju z Občino Polzela in
spremljevalci – prostovoljci)
po dogovoru  Sestanek šolske skupnosti za predstavnike
učencev in ravnateljico (koordinatorica
Bernardka Sopčič)
v času OPB  Ples s Piko Nogavičko pod brezami
(koordinatorica Manca Krajnc v sodelovanju
z Anjo Gojkovič)

obvestilo po
zvočniku,
pot v šolo, okolica
šole

po dogovoru  Ekskurzija v ALPSKE
POKRAJINE za učence 6.
r. (koordinatorica Irena
po dogovoru
Ramšak)
 Ekskurzija v
OBPANONSKE
po dogovoru
POKRAJINE za učence 7. r. (koordinatorica
Irena Ramšak)
 Ekskurzija v DINARSKO-KRAŠKE
POKRAJINE za učence 8. r. (koordinatorica
Irena Ramšak)

Kropa, Vrba, Blejski
vintgar

po dogovoru  Ekipno atletsko tekmovanje (koordinatorji
učitelji športa)

Celje

1.-5. šol. ura  ŠD: Dan slovenskega športa za vse učence
(koordinatorji aktiv športa in razredniki)
- Pohod za učence 1. razreda
- Pohod za učence 2. razreda
- Pohod za učence 3. razreda
- Pohod za učence 4. razreda
- Pohod za učence 5. razreda
- Pohod za učence od 1. do 5. r. POŠ Andraž
- Planinski pohod za učence 6. razreda
- Planinski pohod za učence 7. razreda
- Planinski pohod za učence 8. razreda
- Planinski pohod za učence 9. razreda
po dogovoru  Izdelava voščilnic in darilc za starostnike
(OPB 1 z učiteljico Majdo Pur)
 Septembrske ustvarjalnice „Pozdrav ptic
v času OPB
miru” za učence OPB (koordinatorica
Angelika Urbanc)

Postaje: Breg pri
krožišču, podhod
železniške proge,
transformator Mešič
sejna soba
okolica šole

Vulkanija, grad
Grad, mlin na Muri
– Ižakovci
Bogenšperk,
Muljava, Krka,
Rašica

Slatine
Ločica
Lovska koča Založe
Novi Klošter
Vimperk
okolica Andraža
Gora Oljka
Dobrovlje
Dobrovlje
Mrzlica
Dom upokojencev
Šenek
učilnice OPB,
okolica šole

24.

1.-5. šol. ura  ŠD: Tek po hmeljskih poteh
– Šport špas v okviru občinske
prireditve Dobrodelni
malteški tek (koordinatorji
vodstvo šole in aktiv
športnikov v sodelovanju z Občino Polzela in
lokalnimi društvi)
ob 18. 00  35 let Turizmu pomaga lastna glava v
sodelovanju z Občino Polzela – v programu
nastopajo pevci naše šole (koordinatorice
Mija Novak, Urška Juhart, Alja Bratuša)

šolsko igrišče
okolica šole

1.-5. šol. ura  Evropski dan jezikov – aktivnosti pri
pouku tujega jezika za učence od 1. do 9. r.
(koordinatorica Mojca Kacjan)

učilnice tujih
jezikov

Kulturni dom
Polzela

26.

29.

po dogovoru  Šolsko tekmovanje iz logike za učence od 1. učilnice po
dogovoru
do 9. r. (koordinatorica Damjana Podpečan)

30.

po dogovoru  Ekskurzija v
OBSREDOZEMSKE
POKRAJINE za učence 9. r.
(koordinatorica Irena
Ramšak)
po dogovoru  Pohod Mladih planincev za učence od 2. do
9. razreda (PD Polzela in mentorji Tanja
Sadnik, Katja Rojnik in Matej Letonje)

Legenda:

ŠD = športni dan
TD = tehniški dan
KD = kulturni dan

Teodor Tominšek
Likovna pedagoginja:
Urška Juhart

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

Škocjanske jame,
Hrastovlje, Piran

Obnovljena
hiša Neže
Maurer

OPB = oddelek podaljšanega bivanja
POŠ = podružnična osnovna šola

