
 

AKTIVNOSTI NA CENTRALNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA  

V MARCU IN APRILU 2014 

 

torek, 4.3.2014 

Sodelovanje učencev in zaposlenih na  pustni prireditvi v šoli in na Evropski ploščadi 

 

nedelja, 9.3.2014 s pričetkom ob 14.00 na EU ploščadi, v primeru slabega vremena pa v 

Kulturnem centru Rogaška Slatina 

Mednarodno srečanje otroških folklornih skupin »Na gregorjevo«. Sodelujejo otroške 

folklorne skupine iz Slovenije in Hrvaške. Skupine se bodo predstavile tudi na 

stojnicah. 

 

sobota, 15.3.2014 v Ljubljani 

Sodelovanje OFS Spominčice na državni prireditvi Pa ta viža ni preč 2014 

 

torek, 18.3.2014 ob 17.00 v Kulturnem centru Rogaška Slatina 

Sodelovanje MPZ na občinski prireditvi ob materinskem dnevu 

 

četrtek, 27. marec 2014 v Mercator centru Celje 

Predstavitev učencev turističnega podmladka na državnem festivalu TZS – turizmu 

pomaga lastna glava z raziskovalno nalogo »Na podeželje po veselje« 

 

nedelja, 30. marec 2014, ob 15.00 v gasilskem domu Sv. Florijan 

Sodelovanje učencev Podružnične osnovne šole Sveti Florijan na krajevni prireditvi ob 

materinskem dnevu 

 

 

 



 

april (datum bo določen naknadno) 

Sodelovanje OFS Spominčice iz VIZ II. OŠ Rogaška Slatina na območni reviji otroških 

folklornih skupin v Kulturnem centru Rogaška Slatina 

 

torek, 1.4. 2014 ob 17.00 v Kulturnem centru Rogaška Slatina 

Sodelovanje pevskih zborov centralne šole in podružnic na Reviji otroških in 

mladinskih pevskih zborov 

 

petek, 4. 4. 2014 

Čistilna akcija v okolici šole, sodelujejo vsi učenci in zaposleni 

 

sobota, 5. april 2014 

Sodelovanje učencev in zaposlenih v okviru  ŠDS, KDS, DPMI in drugih združenj v 

čistilni akciji v kraju 

 

torek, 15.4.2014 ob 9.00 v Kulturnem centru 

Predstavitev gledališkega krožka z dramatizacijo »Zmeda pa taka« pod mentorstvom 

Zdenke Ižanc 

 

torek, 22. 4. 2014, v Trgovini Tuš Rogaška Slatina 

EKO razstava učencev OPB centralne šole in obeh podružnic ob Svetovnem dnevu 

Zemlje  

 

 

 

 

 

 



                                   

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG« 

NA VIZ II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA  

 

Prvomajske počitnice 

ZŽS –  športni teden; termini in aktivnosti bodo objavljeni v mesecu aprilu na spletni strani 

šole in v Rogaških novicah 

 

 

 


