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Osnovna šola Polzela  

 
 
Številka:                            Datum: 21. 9. 2022 

 

Zadeva:  DOBRODELNI MALTEŠKI TEK / ŠPORT ŠPAS  

    SOBOTA, 24. SEPTEMBER 2022 

 
OTROCI, STARŠI, BABICE, DEDKI, PRIJATELJI! 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu Vas vabimo na eno največjih šolskih prireditev, ki bo potekala  v 

sodelovanju z Občino Polzela kot celostni športni dan z oblikami medgeneracijskega sodelovanja. 

Prireditev bo 24. septembra 2022 s prepletanjem gibalnih aktivnosti vseh treh generacij, zdrave 

prehrane, okoljevarstvene aktivnosti in aktivnosti s področja zdravstva. Zelo smo veseli, ker bomo to 

sobotno dopoldne popestrili s športno, kulturno  in družabno zabavno dejavnostjo. Pri izpeljavi 

prireditve nam bodo pomagala številna društva občine Polzela. Lokalni pridelovalci bio hrane bodo 

dobrote predstavili na stojnicah, kjer bo potekala degustacija.  

Želimo prispevati k osveščanju otrok, mladih in starejših za kvalitetnejše življenje, kamor spadajo 

vrednote športa, zdravja, ekologije, zdrave prehrane in medsebojnega razumevanja.  

Vljudno Vas vabimo, da se srečanja udeležite v čim večjem številu, saj bo le tako dan druženja treh 

generacij zaživel v polni meri. Prireditev poteka tudi v okviru ZDRAVE in EKO ŠOLE.  

Program prireditve Dan druženja in gibanja vseh generacij, 24. 9. 2022 

 

8.20 – 9.10 

Zbor vseh udeležencev na šolskem igrišču 

Pozdravni nagovor 

Skupinsko ogrevanje                                   

    

9.10 – 9.50 

  10.00 – 10.45 

   10.45 – 11.30 

Malteški tek  

1. – 3. razred 

4. – 6. razred                                

7. – 9. razred 

Spremljevalne dejavnosti po urniku. 

11.30 – 11.45 Tek očkov in mamic 

12.00 Zaključek z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj  

 

V skladu z Letnim delovnim načrtom šole je delovna sobota obvezna za vse učence. V primeru, da se Vaš 

otrok zaradi opravičljivega vzroka športnega  dne ne bo mogel udeležiti, Vas vljudno prosimo, da prinese 

opravičilo razredničarki. 

Hkrati Vas obveščamo, da bodo učenci zaradi te realizirane delovne sobote prosti 26. 4. 

2023. 

 

Veselimo se druženja z Vami in Vas lepo pozdravljamo učenci, otroci,  kolektiv 

Osnovne šole  Polzela in vrtca Polzela z ravnateljico Bernardko Sopčič. 


