
NAPOVEDNIK DOGODKOV 
OKTOBER 2022 

 

1. 

11.30-12.00  Dan odprtih vrat s kulturnim programom 
v sodelovanju z Občino Polzela – v programu 
nastopajo učenci OŠ Polzela (koordinatorji 
vodstvo šole in mentorji) 

Prenovljena rojstna 
hiša Neže Maurer, 
Kopank 
 

 

2. 

11.30-12.00 
 
 
 

po dogovoru 

 Dan odprtih vrat s kulturnim programom 
v sodelovanju z Občino Polzela – v programu 
nastopajo učenci OŠ Polzela (koordinatorji 
vodstvo šole in mentorji) 

 Pohod Mladih planincev za učence od 2. do 
9. razreda (PD Polzela in mentorji Tanja 
Sadnik, Katja Rojnik in Matej Letonje) 

Prenovljena rojstna 
hiša Neže Maurer, 
Kopank 
 
Kopank 
 
 

 

1.-30. 
pri urah 
pouka v 
knjižnici 

 Mednarodni mesec šolskih knjižnic 
„Branje za globalni mir in harmonijo” 
(koordinatorica Alja Bratuša)  

šolska 
knjižnica 

 

 

3.-9. 

v času malice 
od 3. 10. 22 
do 27. 1. 23 

 
 

1.-5. šol. ura 
 

vsak dan 

 malica po željah učencev 
 začetek literarnega in foto natečaja 

“Skupaj se imamo dobro” (podelitev pohval 
in priznanj za literarni natečaj bo ob 
slovenskem kulturnem prazniku 2023) 

 TD: Gibanje za učence 4. razreda 
(koordinatorice razredničarke 4. r.) 

 Zbiralna akcija papirja (koordinatorica 
Barbara Hudoklin) 

učilnice, jedilnica 
prispevke zbiramo 
v šolski knjižnici 
 
 
učilnice 
 
kontejnerji za šolo 
 

 

3. 

8.20 
po dogovoru 

 
9.20 

 Nagovor ravnateljice ob tednu otroka 
 Zobozdravstvena preventiva za učence od 

1. do 5. razreda 
 Sestanek Šolske skupnosti, eko in zdrave 

šole - predstavniki oddelčnih skupnosti 
(mentorica Bernardka Sopčič) 

šolski radio 
učilnice 
 
jedilnica šole 

 

4. 
1.-5. šol. ura 

 
 ŠD: Pohod za učence 2. razreda 

(koordinatorice razredničarke 2. r.) 

Vimperk 

 

5.     Svetovni dan učiteljev  



5. 

7.30-14.30 
 
 

15.00-18.00 
 

 

 ND: Raznolikost živih bitij za učence 9. r. 
(koordinatorica Doroteja Smej Skutnik) 
 

 Po sledeh Neže Maurer – medgeneracijski 
pohod do obnovljene hiše Neže Maurer 
(koordinatorica Majda Pur – projekt DEKD) 

Akvarij-terarij in 
Mestni park 
Maribor, Pohorje 
OŠ Polzela - 
park Šenek - Slatine 
- hiša Neže Maurer 

 

5.-7. 

3 dni  Naravoslovni tabor za učence 5. r. , tudi POŠ 
Andraž (koordinatorice razredničarke 5. r.) 
 ND: Naravne značilnosti predalpskih 

pokrajin 
 ŠD: Pohod 
 Ekskurzija v predalpske pokrajine 

Trije Kralji 

 

6. 
1.-5. šol. ura  KD: Beremo skupaj za učence 2. razreda 

(koordinatorice razredničarke in Alja 
Bratuša) 

učilnice, šolska 
knjižnica, Občinska 
knjižnica Polzela 

 

7. 
1.-5. šol. ura  KD: Kulturne ustanove in spomeniki na 

Polzeli za učence 3. razreda (koordinatorice 
razredničarke in Alja Bratuša) 

učilnice, sprehod po 

Polzeli 

 

10.- 
17.10. 

po dogovoru 
 

 Zbiralna akcija papirja na POŠ Andraž 
(koordinatorica Olga Palir) 

kontejnerji za šolo 

 

11. 
1.-5. šol. ura  TD: Ustvarjalne delavnice za učence od 1. 

do 5. r. POŠ Andraž (koordinatorica Olga 
Palir)  

Velenjski grad 

 

12. 

1.-5. šol. ura 
 
 

po dogovoru 

 ND in KD: Kraljestvo živali in Glasbena 

matineja za učence 7. r. (koordinatorici 
Doroteja Smej Skutnik in Mija Novak) 

 Ekskurzija v ALPSKE 
POKRAJINE  za učence 6. r. 
(koordinatorica Irena 
Ramšak) 

Zoo Ljubljana 
Cankarjev dom 
Ljubljana 
Kropa, Vrba, Blejski 

vintgar 

 

 

13. 
1.-5. šol. ura 

 
17.00 –18.00 

 KD: Beremo skupaj za učence 1. razreda 
(koordinatorice razredničarke in Alja 
Bratuša)  

 Popoldanske govorilne ure za starše 

učilnice, šolska 
knjižnica, Občinska 
knjižnica Polzela 
učilnice 

 

14. 
ob 13. uri  Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni 

bolezni (mentorica Andreja Starman) 
učilnice po 
dogovoru 

 

14. 
in 

15. 

zbor 14. 10. 
ob 17.00, 

zaključek 15. 
10. ob 15.00 

 Dvodnevni mediacijski tabor na Gori Oljki 
(šolski mediatorki Karmen Zupanc in 
Barbara Hudoklin) 

Gora Oljka 

 

17. - 
20.10. 

v času pouka  Zbiranje oblačil, obutve, igrač, knjig  v 
okviru bazarja Zate odpad, zame zaklad … 

       (koordinatorica Majda Pur) 

pred 1. b-razredom 

 



18. 

po dogovoru  Ekskurzija v 
OBSREDOZEMSKE 
POKRAJINE  za učence 
9. r. (koordinatorica 
Irena Ramšak) 

Škocjanske jame, 
Hrastovlje, Piran 

 

 

19. 
ob 13. uri  Šolsko Proteusovo tekmovanje iz znanja 

biologije – Mehkužci (mentorica Doroteja 
Smej Skutnik) 

učilnice po 
dogovoru 

 

20. 
7.00-14.00  Tradicionalni bazar Zate odpad, zame 

zaklad (koordinatorica Majda Pur) 

Avla pri sončnem 
vhodu 

 

22. 
ob 9. uri  Regijsko tekmovanje iz znanja logike za 

učence 8. in 9. r. osnovne šole in državno 
tekmovanje za učence 7. r. (mentorica 
Damjana Podpečan) 

OŠ Griže 

 

23. 
10.30  Srečanje starejših krajanov Andraž – v 

programu nastopajo učenci POŠ Andraž 
(koordinatorica Olga Palir) 

Andraž 

 

25. 
15.00-16.30  Praznovanje rojstnih dni v Domu 

upokojencev Polzela – 1. b z učiteljicama  
Nušo Aubreht in Majdo Pur 

Dom upokojencev 
Polzela 

 

27.  1.-5. šol. ura 
 

 TD: Karierna orientacija za učence 9. r. 
(koordinatorji aktiv tehnikov in Katja Čeh) 

učilnice po 
dogovoru 

 

28. 

po dogovoru  
ob 10.30 

 

 Radijska proslava ob dnevu reformacije 
(tudi za učence POŠ Andraž) 

 Komemoracija ob dnevu spomina na 
mrtve za učence od 1. do 5. r. in predstavnike 
učencev od 6. do 9. r. (koordinatorici Mija 
Novak, Mojca Kralj in vodstvo šole) 

šolski radio 
 
pri spomeniku 
žrtvam 2. sv. vojne 
na Polzeli  

 

31. 10.-4. 11.  Jesenske počitnice 

31.  Dan reformacije 
 

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 

 

 

                                   
 
    



 


