
NAPOVEDNIK DOGODKOV 
D E C E M B E R  2022 

 

1.-23. 
v času OPB 

 
 Praznične delavnice, čajanke, adventni 

koledar za učence OPB (koordinatorica 
Sanja Kolšek) 

učilnice OPB 

 

 

1. 

ob 17. uri  Roditeljski sestanek “Plavalna šola v 
naravi in branje z razumevanjem” za 
starše učencev 4. razredov, tudi POŠ Andraž 
(razredničarke 4. r, Anja Gojkovič in Karmen 
Zupanc) 

jedilnica 

 

2. 

ob 15. uri  Organizacija in izvedba državnega 
Proteusovega tekmovanja iz znanja 
biologije – Mehkužci (vodstvo šole in 
Doroteja Smej Skutnik) 

učilnice po 
dogovoru 

 

3. 
 

 
 

Ne pozabite na kulturo na »Ta veseli dan kulture«!   

 

6. 

ob 13. uri 
 

ob 17. uri 

 Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 
(koordinatorica Nataša Jesenko) 

 13. redna seja Sveta zavoda OŠ Polzela 

učilnice po 
dogovoru 
jedilnica 

 

8. 

15.00–16.30 
 

17.00 –18.00 
17.00 

 
 

17.30 

 Tematska konferenca za učitelje 
(koordinatorica Bernardka Sopčič) 

 Popoldanske govorilne ure za starše 
 Roditeljski sestanek “Šola v naravi in 

Kako se učimo?” za starše učencev 3. r. 
(razredničarke 3. r. in Katja Čeh) 

 Roditeljski sestanek “Šola v naravi« za 
starše učencev 3. r. POŠ Andraž (Mateja 
Medved in Katja Čeh) 

jedilnica 
 
učilnice 
učilnice po 
dogovoru 
 
 
POŠ Andraž 
 

 

9. 
po dogovoru   Predizbor za Naj talent šole za učence POŠ 

Andraž (koordinatorica Olga Palir) 

POŠ Andraž 
 

 

12.-
16. 

5 dni  Šola v naravi za učence 4. r. , tudi POŠ 
Andraž (koordinatorice razredničarke 4. r.) 
 ND: Naravne značilnosti obpanonskih 

pokrajin 
 ŠD: Plavanje 
 ŠD: Pohod 
 Ekskurzija: Murska Sobota 

CŠOD  
Murska Sobota 
 

 
 

14. 

ob 14.30  Srečanje upokojenih delavcev šole 

(koordinatorica Bernardka Sopčič) 

jedilnica 



 
 

    V E S E L I    D E C E M B E R      
 

19.-
23. 

po dogovoru  Aktivnosti v veselem decembru za učence 
POŠ Andraž (Olga Palir) 

 Zabavno pravljično potovanje za učence od 
1. do  3. r. (Alja Bratuša) 

 Ravnateljica pripoveduje pravljice 
učencem od 1. do 5. r. in učencem POŠ 
Andraž (koordinatorica Bernardka Sopčič) 

POŠ Andraž 
 
šolska knjižnica 
 
avla 
 
 

 

19. 

po dogovoru 
 

 Praznična predstava Ciper coper 
medenjaki za učence POŠ Andraž v izvedbi 
učiteljev OPB (koordinatorica Sanja Kolšek) 

 

POŠ  Andraž 
 

 

20. 

po dogovoru 
 
 
15.00-16.00 

 Praznična predstava Ciper coper 
medenjaki za mlajše učence v izvedbi 
učiteljev OPB (koordinatorica Sanja Kolšek) 

 Praznovanje rojstnih dni v Domu 
upokojencev Polzela – OPB 8 z učiteljico  
Sanjo Kolšek 

avla šole 
 
 
Dom upokojencev 
Polzela 
 

 

21.-
23.  

3 dni  Šola v naravi za učence 3. r. , tudi POŠ 
Andraž (koordinatorice razredničarke 3. r.) 
 ŠD: Pohod 
 ŠD: Igre na snegu / Aktivnosti v naravi 

CŠOD 
Fara 
 

 

23. 

1.-2. šol. ura 
 

3.-5. ura 
 
 
 

 

 TD: Družabne igre za učence od 6. do 9. r. 
(koordinator aktiv tehnikov, 2 uri) 

 Kulturne vsebine:  
 Proslava pred dnevom 

samostojnosti in enotnosti 
 Naj talent šole 
 Voščimo si v razredu za učence 

oddelčnih skupnosti od 1. do 9. r. 

matične učilnice 
 
velika športna 
dvorana  
 
učilnice 
 
učilnice 

 

25.   Božič  

 

26.   Dan enotnosti in samostojnosti  

 

26. 12.- 
2. 1. 2023 

  Novoletne počitnice  

 

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 
 

 
 

                                           


