
 

 

 

MESEC KNJIGE IN BRANJA NA OŠ POLZELA 
 

Program dejavnosti in prireditev  
od 2. do 23. aprila 2018 

  

2.-23. 4. 

 
ves mesec 

 

 

 

 

 Sklenili bomo s tekmovanjem Mehurčki. 
 Veliko bomo glasno in tiho brali. 
 O knjigah se bomo pogovarjali in ob njih 

poustvarjali. 
 Na naravoslovnem dnevu se bomo s pomočjo 

literature pogovarjali o odnosu do živali - 
domačih ljubljenčkov. 

 V sodelovanju z oddelki podaljšanega bivanja 
bomo v okviru projekta Evropska vas raziskovali 
Italijo. 

 Gostili bomo otroke iz vrtca, ki bodo ustvarjali s 
starejšimi učenci.  

 

3. 4. 

2. ura 
 
 

3. ura 
 
 

 Gledališka predstava »Krojaček Hlaček - Pot skozi 
gozd” in Gumbkovo tekmovanje za učence 3. r.  
(predstava in tekmovanje v izvedbi učenk 5. c)  

 Gledališka predstava »Krojaček Hlaček - Pot skozi 
gozd” in Gumbkovo tekmovanje za učence 2. r.  
(predstava in tekmovanje v izvedbi učenk 5. c)  

 

šolska knjižnica 
 
 
šolska knjižnica 
 

5. 4. 

 
1. ura 
2. ura 
3. ura 
4. ura 
5. ura 

Naravoslovni dan: Pisani živalski svet  
 Veliki svet malih živali - za učence 2. r. 
 Veliki svet malih živali - za učence 5. r. 
 Veliki svet malih živali - za učence 3. r. 
 Veliki svet malih živali - za učence 4. r. 
 Veliki svet malih živali - za učence 1. r. 

učilnice od 1. do 5. r. 

6. 4.  
ob 11. uri  Tekmovanje Mehurčki iz znanja slovenščine za 

učence 1. triletja (koordinatorica Mateja Medved) 
učilnice po dogovoru 

       

9. 4. 

12.30-13.15 
 

13.30-14.15 

 Spoznajmo Italijo za učence OPB 1 z učiteljico 
Kristino Jeraj 

 Spoznajmo Italijo za učence OPB 3 z učiteljico  
Mojco Kralj 

šolska knjižnica 
 
šolska knjižnica 

10. 4. 
13.30-14.15  Spoznajmo Italijo za učence OPB 2 z učiteljico  

Majdo Pur 
šolska knjižnica 

11. 4. 

12.00-12.45 
 

12.45-13.30 
 

13.30-14.15 

 Spoznajmo Italijo za učence OPB 4 z učiteljico  
Tanjo Sadnik 

 Spoznajmo Italijo za učence OPB 5 z učiteljico  
Stašo Maganja Zupanc 

 Spoznajmo Italijo za učence OPB 6 z učiteljico  
Bogdano Korun 

šolska knjižnica 
 
šolska knjižnica 
 
šolska knjižnica 

12. 4. 

8.30-10.00  „Spoznajmo Katalonijo” - srečanje bralnih skupin 
Osnovne šole Polzela in Medgeneracijskega 
društva Polzela v sodelovanju z Občinsko 
knjižnico Polzela (koordinatorice Julijana Veber, 
Renata Novak in Alja Bratuša) 

šolska knjižnica 
računalniška učilnica 

 



 

13. 4. 

9.00-9.45 
 
 

10.00-10.45 
 
 

po dogovoru 

 Pravljična ura ”Kakšne barve je poljubček” za 
skupino 5-6  z vzgojiteljico Jožico Rosenstein 
(knjižničarka v sodelovanju z učenci 4. b) 

 Pravljična ura ”Kakšne barve je poljubček” za 
skupino 5-6  z vzgojiteljico Niko Koren 
(knjižničarka v sodelovanju z učenci 4. b) 

 rok za oddajo zbranih misli o prebranih knjigah – 
„Savinjčani beremo” - bralna značka za strokovne 
delavce šole v sodelovanju z Občinsko knjižnico 
Polzela in Medobčinsko splošno knjižnico Žalec 

šolska knjižnica 
učilnica 4. b 
 
šolska knjižnica 
učilnica 4. b 
 
MSK Žalec 
 

 

16. 4. 

9.00-9.45  Pravljična ura ”Kakšne barve je poljubček” za 
skupino 5-6  z vzgojiteljico Natašo Pančur Posedel 
(knjižničarka v sodelovanju z učenci 4. b) 

 

šolska knjižnica 
učilnica 5. b 

17. 4. 

9.00-9.30 
 

9.30-10.00 
 

10.00-10.30 

 Pravljična urica za skupino 4-6  z vzgojiteljico Andrejo 
Ošlak 

 Pravljična urica za skupino 4-6  z vzgojiteljico Mojco 
Pajenk 

 Pravljična urica za skupino 4-6  z vzgojiteljico Marto 
Atelšek 
 

šolska knjižnica 
 
šolska knjižnica 
 
šolska knjižnica 
 

20. 4. 

1.-4. ura  Projektni dan Kulturne ustanove 
in spomeniki na Polzeli ter obisk  
Občinske knjižnice Polzela za 
učence 3. a, b in c  

 

Občinska knjižnica 
Polzela in Polzela 

 

23.-26. 4. 

po dogovoru Naravoslovni dan: Pisani živalski svet  
 Spoznajmo Italijo / Veliki svet malih živali - za 

učence od 1. do 5. r. POŠ Andraž 
 

POŠ Andraž 

 

 

MESEC KNJIGE IN BRANJA NA OŠ POLZELA 
od 1. do 23. aprila 2018 

  

 

 
Ajda Gaberšek, 3. r. 
Mentorica Mija Bastl 

 

 


