
NAPOVEDNIK DOGODKOV 
M A R E C    2 0 2 3 

 
 

1.-31. 

vsak četrtek 
ob 7.50 

 
po dogovoru 

 
 

 Spodbujamo aktivno pot v šolo  
(koordinator Gašper Weber v sodelovanju z 
Občino Polzela) 

 Predstavitve obveznih in neobveznih 
izbirnih predmetov v šol. letu 2023/24 za 
učence 2. in 3. triletja (koordinatorica 
Simona Tomšič) 

 
 
učilnice 
 
 

 

1. 
1.-5. šol. ura 

 
 ND: Zdravniški pregled in vzgoja za 

zdravje za učence 8. b (koordinatorica 
Simona Tomšič) 

Zdravstveni dom 
Polzela 

 

2. 

1.-5. šol. ura 
oz.  

po dogovoru 
 
 
 

po dogovoru  

 ŠD: Zimski športni dan za učence 8. in 9. r. 
(koordinatorji aktiv učiteljev športa)  
 pohod 
 drsanje 
 kegljanje 
 smučanje 

 Regijski otroški parlament za Šaleško-
Savinjsko regijo  (koordinatorica Katja Čeh)  

Celje, Rogla, okolica 
Polzele 
 
 
 
 
Velenje 

 

4. 

po dogovoru  Državno tekmovanje 12. Slovenska 
glasbena olimpijada v sodelovanju z 
Glasbeno mladino Slovenije in Akademijo za 
glasbo (koordinatorica Mija Novak) 

Ljubljana 

 

7. 
1.-5. šol. ura 

oz.  
po dogovoru 

 TD: Glasbena matineja v Cankarjevem 
domu in Hiša eksperimentov 
(koordinatorici Mija Novak in Jerica Rajšek) 

Ljubljana 
 
 

 

8. 

7.30-13.30 
 
 
 
 

1.-5. šol. ura 
 
 

po dogovoru 
 
 
 

po dogovoru 
 

 KD: »Gremo v gledališče« na ogled 
predstave Elvis Škorc, genialni štor za učence 
7. r. (koordinatorica Alja Bratuša) 
 Državni projekt Rastem s knjigo 
 Ogled Savinove hiše 

 ND: Zdravniški in zobozdravstveni 
pregled, vzgoja za zdravje za učence 8. a 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Tekmovanje v znanju Pilove 
Vesele šole za učence od 4. do 
9. razreda (koordinatorica 
Dobrila Vučenović)  

 Državno tekmovanje v deskanju 
(koordinator Gašper Weber) 

Dom II. Slovenskega 
tabora Žalec 
MSK Žalec 
Savinova hiša Žalec 
 
Zdravstveni dom 
Polzela 
 
Učilnice 
 
 
 
Rogla 
 

 

 
9. 
 

po dogovoru  
 

ob 15. uri 
 

 Zobozdravstveni pregled za učence 8. b 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Tematska konferenca RNUUO za učitelje 
        (šolski tim RNUUO) 

Zdravstveni dom 
Polzela 
avla šole, učilnice 
 



 
 

9. 

ob 17. uri 
 
 
 

ob 17. uri 

 Roditeljski sestanek za starše učencev 1. r. – 
Pomen branja in vzgojno delo v razredu 
(koordinatorice razredničarke 1. r. in Alja 
Bratuša) 

 Popoldanske govorilne ure za starše 

jedilnica, avla  
 
 
 
učilnice 

 

10.-
12. 

po dogovoru  Pevski vikend za učence Mladinskega 
pevskega zbora (koordinatorica Mija Novak) 

Dom Čebelica Čatež 

 

 

10. 
1.-5. šol. ura  KD: Kulturne prireditve v kraju za učence 

POŠ Andraž (koordinatorica Olga Palir) 
POŠ Andraž 

 

11. 

ob 9. uri 
 

ob 10. uri 
 
 

ob 16. uri 

 Državno tekmovanje iz programiranja 
(koordinatorica Mojca Mirnik) 

 Državno Cankarjevo tekmovanje v znanju 
slovenščine za učence od 8. do 9. razreda 
(koordinatorica Mojca Cestnik) 

 Dan žena  v sodelovanju s Kulturnim 
društvom Andraž - v programu nastopajo vsi 
učenci POŠ Andraž z mentorji 
(koordinatorica Olga Palir) 

po dogovoru 
 
Osnovna šola Zreče 
 
 
Dom krajanov 
Andraž 

 

13.-
17. 

pet dni 
 
 Zimska šola v naravi za učence 6. r.  

(koordinatorji Simona Tomšič, vodja Gašper 
Weber) 
 ŠD: Igre na snegu 
 TD: Izdelam si knjigo 

Trije Kralji 
 
 
 
 

 

15. 

1.-5. šol. ura 
 

po dogovoru 
 

 ND: Zdravniški sistematski pregled za 
učence 1. c (koordinatorica Simona Tomšič) 

 Zobozdravstveni pregled za učence 8. c 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

Zdravstveni dom 
Polzela 
Zdravstveni dom 
Polzela 

 

16. 

od 11. ure dalje 
(od  1. do 3. r.) 

od 13. ure dalje 
(od 4. do 9. r.) 

 Šolsko Vegovo tekmovanje iz znanja 
matematike in Mednarodni matematični 
Kenguru (koordinatorici Simona Tomšič in 
Damjana Podpečan) 

učilnice po 
dogovoru, POŠ 
Andraž 
 

 

21. 

po dogovoru 
 

1. ura – 7. a 
2. ura – 7. b 
3. ura – 7. c 

 Zobozdravstveni pregled za učence 7. a 
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Zdravstvena vzgoja za učence 7. r. 
(koordinatorica Simona Tomšič v sodelovanju s 
Centrom za krepitev zdravja Žalec) 

Zdravstveni dom 
Polzela 
učilnice po 
dogovoru 

 

22. 

po dogovoru 
 

1.-5. šol. ura 
 

 Kontrola čistosti zob za učence od 2. do 5. r. 
       (koordinatorica Simona Tomšič) 
 ND: Zdravniški sistematski pregled za 

učence 1. b (koordinatorica Simona Tomšič) 

matične učilnice 
 
Zdravstveni dom 
Polzela 

 

23. 

po dogovoru 
 

ob 14. uri 
 
 
 

 Kontrola čistosti zob za učence od 2. do 5. r.       
(koordinatorica Simona Tomšič) 

 Državno tekmovanje iz znanja nemščine 
za učence 8. in 9. razreda (koordinatorica 
Mojca Kacjan) 

matične učilnice 
 
OŠ Šmarje pri Jelšah 
 
 
 



v času OPB 
 
 Medrazredno prehajanje »Materinski 

dan« za učence v OPB (koordinatorica Sanja 
Kolšek) 

učilnice OPB 

    
 

24. 

v času OPB 

 

15.00 
 

 Čistilna akcija za učence v OPB 
(koordinatorica Sanja Kolšek) 

 Občni zbor medgeneracijskega društva – v 
programu sodelujejo učenci OŠ Polzela 
(koordinatorica Kristina Jeraj) 

okolica šole 
 
jedilnica 
 
 

 

25. 
po dogovoru 
 

 Regijsko tekmovanje iz znanja kemije 
(koordinatorica Doroteja Smej Skutnik) 

po dogovoru 

 

27.-
31. 

po dogovoru

 

 Projektni teden s knjigami Živalske 
uspavanke za učence 1. r., Drobtine iz mišje 
doline za učence 2. in 3. r. in Babica za lahko 

noč za učence 4. in 5. r. (koordinatorice Alja 
Bratuša, razredničarke od 1. do 5. r., Mateja 
Medved in Nataša Herodež Kranjec) 
Projektni teden je dopolnilo k pripravam na  
Cankarjevo tekmovanje iz znanja slovenščine. 

šolska knjižnica, učilnice, 
računalniška učilnica 

 
 

27. 

po dogovoru  Nacionalno preverjanje znanja iz 
slovenščine za učence 3. razredov  
(koordinatorice Simona Tomšič in 
razredničarke) 

 
učilnice 

 

29. 

po dogovoru 
 
 
 

1.-5. šol. ura 
 

 Nacionalno preverjanje znanja iz 
matematike za učence 3. razredov 
(koordinatorice Simona Tomšič in 
razredničarke) 

 ND: Zdravniški sistematski pregled za 
učence 1. a (koordinatorica Simona Tomšič) 

 
učilnice 
 
Zdravstveni dom 
Polzela 

 

30. 

15.00-16.00 
 
 

po dogovoru 
 
 
 

po dogovoru 
 
 
 

 Praznovanje rojstnih dni v Domu 
upokojencev Polzela – OPB POŠ Andraž in 
učitelj Matej Letojne 

 Predstavitev turistične tržnice in 
turistične raziskovalne naloge  Športizem iz 

roke v roko – zaokroži z nami (koordinatorica 
Dobrila Vučenvović) 

 Ogled finala svetovnega pokala v 
smučarskih skokih v sodelovanju z 
Zavarovalnico Triglav za skupino učencev 
(koordinator aktiv športnikov)  

Dom upokojencev 
Polzela 

    
Mercator Velenje 
 
 
Planica  

 

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 
 

 
 

  

https://www.osnovna-sola-polzela.si/wp-content/uploads/2023/03/%C5%A0portizem_2023.pdf
https://www.osnovna-sola-polzela.si/wp-content/uploads/2023/03/%C5%A0portizem_2023.pdf

