NAPOVEDNIK DOGODKOV
NOVEMBER 2022
1.
2.-4.
2.-24.
11.

10.00 → Komemoracija ob dnevu spomina na
mrtve – v programu sodelujejo učenci POŠ
Andraž (koordinatorica Olga Palir)
→ Dan spomina na mrtve

Pokopališče Andraž

→ Jesenske počitnice
→ Kulturne vsebine: Predstavitev Glasbene
šole Rista Savina Žalec za učence 2. in 3.
triletja (koordinatorica Bernardka Sopčič)
→ Izdelovanje voščilnic za dobrodelni bazar
za učence OPB (koordinatorica Sanja Kolšek)

velika športna
dvorana
učilnice OPB

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

računalniška
učilnica

8.30-10.00 → KD/TD: Ogled filma Gajin
svet 2 in delavnica o varni rabi
interneta za učence od 7. do 9.
r. (koordinatorica Alja
Bratuša)
10.15-12.45 → KD: Ogled filma Gajin svet 2
in delavnica o varni rabi
interneta za učence od 4. do 6. r.
(koordinatorica Alja Bratuša)

Kulturni dom
Polzela

jedilnica

10.

15.00–16.30 → Tematska konferenca Formativno
spremljanje za učitelje (koordinatorica
Bernardka Sopčič)
17.00 –18.00 → Popoldanske govorilne ure za starše

po dogovoru

12.

po dogovoru → Državno tekmovanje iz znanja logike
8.30 - 15.00
(koordinatorica Damjana Podpečan)
→ Tekmovanje iz planinske orientacije
(koordinatorica Irena Ramšak)

7.-18.

8.

15.

16.

ob 13. uri → Šolsko tekmovanje iz znanja geografije
(koordinatorica Irena Ramšak)
dopoldne → Potovanje vile Andantine, L.
Firšt: Ritmične variacije, avtorska
glasbeno-baletna pravljica v
izvedbi Glasbene šole Rista Savina
Žalec – nagrada za izbrane učence
(koordinatorica Bernardka Sopčič)
po dogovoru → Roditeljski sestanek za devetošolce
(koordinatorice razredničarke s Katjo Čeh)

Kulturni dom
Polzela

učilnice

PD Zabukovica
učilnice po
dogovoru
Dom II.
Slovenskega tabora
Žalec

jedilnica

17.

ob 13. uri → Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za
učence 8. in 9. razreda
(koordinatorica Mojca Kacjan)
1.-5. ura 

18.

Celostni ND: Dan zdravja - Ljubezen gre
skoz želodec za učence od 1. do 9. r. + POŠ
Andraž (koordinatorji Doroteja Smej Skutnik,
Barbara Hudoklin, Anja Sever z izvajalci
Centra za krepitev zdravja Žalec)

po dogovoru → 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)
v času OPB → Medoddelčno prehajanje Izdelki za
dobrodelni bazar za učence OPB
(koordinatorica Sanja Kolšek)
po dogovoru → Svetovni dan spomina na žrtve prometnih
nesreč v sodelovanju z Občino Polzela in
ZŠAM Spodnja Savinjska doline (v programu
sodelujejo učenci OŠ Polzela)
ob 11. uri → Državno tekmovanje v znanju o sladkorni
bolezni (koordinatorica Andreja Starman)

22.

1.-5. šol. ura → TD: Izdelki iz naravnih/odpadnih
materialov za učence od 1. do 9. r.
(koordinatorji aktiv tehnikov in učitelji
ob 13. uri
razredniki)
→ Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za
učence 8. in 9. razreda (koordinatorici Mojca
Vidmajer in Lučka Rančigaj)

29.

Legenda

matične učilnice
učilnice
jedilnica

 Tradicionalni slovenski zajtrk
 Zdravstvena vzgoja
 Degustacija dobrot iz šolske kuhinje

19.

25.

učilnica po
dogovoru

17. 00 → Dobrodelni koncert POTEPANJE MED
POLZELSKIMI DRAGULJI (vodstvo šole, vsi
učitelji in strokovni delavci šole)
od 16. ure → Božično-novoletni
dalje
dobrodelni bazar (vodstvo
šole, vsi učitelji in strokovni
delavci šole)
13.00 → Šolsko tekmovanje za Cankarjevo
priznanje iz znanja slovenščine
za učence 8. in 9. r. (koordinatorica
Mojca Cestnik)
15.00-16.00 → Praznovanje rojstnih dni v Domu
upokojencev Polzela – OPB 5 z učiteljico
Angeliko Urbanc
• ŠD = športni dan
• TD = tehniški dan
• KD = kulturni dan

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

velika športna
dvorana

učilnice OPB
Pokopališče Polzela

po dogovoru

učilnice

učilnice

velika športna
dvorana
stojnice v jedilnici

učilnice po
dogovoru
Dom upokojencev
Polzela

• OPB = oddelek podaljšanega bivanja
• POŠ = podružnična osnovna šola

