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TEDEN OTROKA 

 

Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije. Temelji na 

obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki se obeležuje prvi ponedeljek v mesecu 

oktobru. 

KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI,  je bil naslov letošnje teme. 

V Tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za 

otroke. 

Tudi na naši šoli smo se trudili, da bi otroci vsak dan doživeli nekaj posebnega. 

Tako smo izvedli: 

 

 Disko v Unterhundu 

 Ogled lutkovne predstava Štirje muzikantje v izvedbi Lutkovnega 

gledališča Fru– Fru 

 Migarije 

 Orientacijski pohod 

 Ogled gledališke predstave v ptujskem gledališču in delavnice na ptujskem 

gradu 

 Tradicionalni kostanjev piknik s starši 

 

                                                    Andreja in Mira 

 

»S SRCEM DRUGAČEN« 

Na šoli Stanka Vraza v Ormožu se je tudi v tem letu marsikaj dogajalo. Ob 

vsakdanjih šolskih in obšolskih aktivnostih smo se odločili, da bomo skušali urediti 

naš atrij. To je manjši prostor med stavbama, v katerih imamo pouk. Po zunanji 

obnovi šolske stavbe je ta prostor čakal, da mu vdahnemo življenje. Želeli smo ga 

napolniti z otroškim smehom, razigrano igro in veseljem. Za to smo pa poleg naše 

pripravljenosti potrebovali še kaj. Radi bi uredili zelenico, postavili vsaj kakšno 

igralo, dodali kaj živega – grm, drevo, cvetje.  Ker nam zvezde, ki urejajo finance, 

niso preveč naklonjene, smo se odločili, da skušamo sami zbrati čim več sredstev, 

s katerimi bi uresničili naše načrte.  

Odločili smo se, da organiziramo dobrodelno prireditev, ki smo jo poimenovali » S 

srcem drugačen«. Prireditev smo izvedli v petek, 20. decembra, v Domu kulture v 

Ormožu. Poleg želje, da zberemo nekaj sredstev za ureditev atrija, smo si želeli 

 



tudi, da bi se čim več družili z vrstniki iz okolja in da bi se predstavili čim 

večjemu številu ljudi. Zato smo k sodelovanju povabili ustanove, ki se v našem 

okolju ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem in skrbjo za ljudi. Našemu vabilu so 

se prijazno odzvali v Vrtcu Ormož, Centru starejših občanov Ormož, ZUDV 

Dornava, folklorni skupini Podgorci, Gimnaziji Ormož ter Glasbeni šoli Ormož. 

Svojo pomoč pri uresničevanju naših ciljev so nam namenili tudi na osnovnih šolah 

Ormož, Ivanjkovci, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Velika Nedelja – podružnica 

Podgorci ter Miklavž pri Ormožu.  Skupaj z našimi učenci in njihovimi mentorji 

smo ustvarili za slabi dve uri kulturnega programa. Vsebina programa je sledila 

naslovu prireditve – obiskovalcem smo skušali prikazati pomen drugačnosti. Tiste, 

ki jo vidimo navzven in predvsem tiste drugačnosti, ki jo nosimo v svojih srcih.  

Upamo, da smo vsem, ki so našo prireditev spremljali v živo ali kasneje v 

programu Kabelske televizije Ormož, res pokazali, kako pomembno je, da sebi in 

drugim dovolimo, da smo drugačni. To drugačnost si moramo dovoliti, saj nas 

bogati in nam – čeprav se tega vedno ne zavedamo – polepša naše življenje.  

Tudi po tej poti bi se želeli še enkrat zahvaliti vsem, ki ste nam pomagali pri 

izvedbi prireditve – tistim, ki ste sodelovali v programu, mentorjem, ki ste 

nastopajoče pripravljali, vsem, ki ste nam omogočili, da smo prireditev izpeljali. 

Seveda tudi vsem, ki ste nam prišli prisluhnit. 

Posebna zahvala velja seveda tistim, ki ste po svojih močeh prispevali delež 

sredstev, ki nam jih je uspelo zbrati. Gre za sredstva v višini 847 evrov. 

Zagotavljamo vam, da bomo prav vse namenili za dosego našega skupnega cilja. Z 

ureditvijo atrija bomo našim učencem ponudili urejen in zanje varen prostor, v 

katerem se bodo družili in preživljali del svojega časa.  

Naj preprosta beseda HVALA, ki vam jo izrekamo, ostane v vaših srcih.  

     Učenci in zaposleni na OŠ Stanka Vraza 

RAZSTAVA ZGODOVINSKIH VIROV 

V okviru pouka družboslovja smo učenci 5., 6. in 7. razreda pripravili šolsko 

razstavo zgodovinskih virov. Učenci smo od doma prinesli stare predmete: posodo 

za kisanje mleka, jedilni pribor in stare knjige.  



Da bi bila razstava bogata, smo za pomoč prosili še zaposlene na šoli. Tako smo 

razstavili okrog 50 eksponatov z naslednjo tematiko: posoda, orodje, pripomočki, 

knjige, časopisi, denar, fotografije.  

Predvidevamo, da izhaja  najstarejši razstavljeni predmet, kamnita sekira, iz 

obdobja prazgodovine. Zelo stari predmeti so bili še strelovod iz leta 1864, 

mizarsko orodje iz leta 1900, daljnogled in časopis iz časa 1. svetovne vojne, 

kovanec iz leta 1922, priročnik za čebelarje Umni čebelar iz leta 1922.  

Za večino razstavljenih predmetov ne vemo točne letnice, smo pa prepričani, da 

so stari več kot petdeset let: pisalni stroj, harmonika, moški prstan, »babica za 

klepanje kose«, mlinčki, čevljarsko orodje, ure, likalniki na oglje, petrolejka, 

odlikovanje, lesena posoda za vzhajanje kruha … 

Ob pripravljanju razstave smo se o vsakem predmetu poučili, za kaj in kako se je 

uporabljal. Tako smo spoznali, kako so živeli naši dedki in babice, pradedki in 

prababice, prapra… 

  

Bilo je zabavno in poučno. 

 

                   Alen, Melani, Srečko, Tadej, Aljaž, Sebastijan in Matic 

 

CICI VESELA ŠOLA  

V Cici Veselo šolo smo bili vključeni štirje učenci iz 

prvega in drugega razreda. 

Septembra smo spoznavali osnovna zoološka dejstva 

o čebelah, obenem pa se lepo imeli ob branju pravljic 

in pesmic, v katerih nastopajo te čudovite žuželke. 

Oktobrska Cici Vesela šola je spregovorila o varnosti 

v prometu. Novembra smo se pogovarjali o krompirju, s krompirjem tiskali, ga 

kuhali in pekli. Decembra smo prisluhnili glasbi, povezani s priloženo zgoščenko v 

Cicidoju  Ples snežink. Januarska Cici Vesela šola je spregovorila o čevljih, 

februarska o rimski predhodnici Ljubljani – Emoni, marčna o kolesarjenju. Aprila 

smo utrjevali znanje pred cici veselošolskim dnevom in 18. aprila na  Cici 

veselošolskem dnevu  preverili svoje znanje in si prislužili pohvalo Modrega 

medvedka. Maja smo se posvetili socialnemu učenju in junija barvam v naravi.  

  Špela, Matej, Samanta, Valentina in mentorica  



ZABAVNA MATEMATIKA  

Krožek smo obiskovali trije učenci šestega in sedmega razreda. Z vajami smo 

razvijali logično mišljenje, spomin, sposobnosti sinteze in analize matematičnih 

znanj. Utrjevali in poglabljali smo pridobljeno znanje iz 

matematike. 

Pripravljali smo se  na šolsko in državno matematično 

tekmovanje Računanje je igra. Na šolskem tekmovanju 

nismo bili preveč uspešni, zato se nihče ni udeležil 

državnih iger. 

Naše ure smo izvajati tako, da nam je bila matematika 

čim bolj zabavna. Posluževali smo se  didaktičnih iger, 

ugank, križank, izpolnjevank in morda še kaj. 

 

                                      Melani, Aljaž, Sebastijan in mentorica 

 

OBISK TERAPEVTSKIH PSOV ZAVODA PET 

V mesecu novembru se nam je ponudila izjemna priložnost spoznati prostovoljno 

delo terapevtskih psov zavoda PET. 

Predstavniki zasebnega Zavoda PET, katerega osnovni namen in poslanstvo je dvig 

kakovosti življenja posameznika s posredovanjem s pomočjo psa, so nam 

predstavil njihovo delo. 

Učenci in starši so tako spoznali različne načine terapij s pomočjo psa in izkazali 

ogromno navdušenja. Učenci so imeli možnost pobliže spoznati Vando s Sisy, 

Tadejo z Lu, Tanjo z Vilmo in Ido z Medi. 

 Alenka Niedorfer 

VESELI DECEMBER 

V letošnjem šolskem letu je Božiček v mesecu decembru učence in učitelje 

razveselil s prav posebnim darilom: 

»Pozdravljeni….pričel se je praznični december, zato sem se odločil, da vas bom 

vsakodnevno obiskoval. Moje ime je Božiček.  Samo za vas sem izdelal adventni 

koledar. Bodite pozorni na datum, pomagajte si s koledarjem. Vsak dan vas bo 

čakalo majhno presenečenje« 



In res…učenci in učitelji smo vsak dan nestrpno pričakovali, kaj je pripravil za 

nas. Spoznali smo, da niso pomembne samo materialne stvari, ampak nam veliko 

pomenijo objem, lepa beseda, pesem, nasmeh, prebrana pravljica v posebno 

pripravljenem prostoru, … Ker sam ni mogel priti, nam je poslal svojega prijatelja 

Dedka Mraza, katerega smo se prav tako zelo razveselili. 

 Alenka Niedorfer 

 

SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE 

V oddelku PPVI 1 ob zdravi prehrani 

pijemo tudi zdrave tople napitke. 

Starši so vestno opravili domačo nalogo 

in nam poslali čaj, ki ga pripravijo 

svojemu otroku, ko je bolan. Tako smo 

vsi v razredu poskusili, s kakšnimi čaji 

se zdravijo naši sošolci in učiteljice. Da 

pa smo čaje še izboljšali, smo jim 

dodali še limono, sladkor oziroma 

med….vse to smo seveda predhodno 

tudi poskusili. Sladkor in med sta bila vsem zelo prijetnega okusa, pri limoni pa 

smo se tako kot vsi drugi, tudi mi držali malo kislo. 

 



Čaji so bili izvrstni, vsakega smo 

poskusili in jih ponudili tudi ostalim 

učencem na šoli. 

Alenka Niedorfer 

  

ZABAVA ZA ROJSTNE DNI 

Skozi ves januar smo pridno izdelovali darila in se pripravljali na nepozabno 

praznovanje. Rezervirali smo si učno stanovanje in ga dobesedno obrnili na glavo. 

Odstranili smo vse mize in si prinesli bazen. Napihnili smo preko 50 

balonov….najprej smo napihovali s svojimi pljuči, ko pa smo že skoraj omagali, smo 

pohiteli po tlačilko in bazen je bil kaj kmalu poln. Baloni so sicer leteli po vsem 

razredu, ampak nas to ni motilo. Ob glasbi smo zaplesali in se zraven igrali z 

baloni. Učiteljice so prižgale ogromno sveč in na sredo prinesle jagodno torto, ki 

smo jo z veseljem podelili z njimi. Nato so pripravile pogrinjek in torto smo 

pojedli en, dva, tri… Seveda ni manjkala tudi rojstnodnevna pesem in voščila ter 

seveda na koncu darilo. 

  

  



PUSTNE DOGODIVŠČINE 

» Letošnje leto smo se za pusta odločili, da se v sove bomo spremenili. 

Lepe in zanimive so nam bile sovice male, z znanjem in modrostjo so nas obdale. » 

V začetku meseca marca smo se v pustnem času našemili v sove.  Na svoje 

kostume smo bili zelo ponosni, zato smo se tudi večkrat pokazali. Prvo takšno 

priložnost smo imeli 1. marca, ko smo se udeležili pustne povorke v Središču ob 

Dravi, kjer smo v kategoriji šolskih skupin dosegli odlično 3. mesto. V ponedeljek, 

3. marca, smo se skupaj z Vrtcem Ormož in prvo triado OŠ Ormož odpravili po 

Ormožu na Otroško povorko po Ormožu. Obiskali smo Psihiatrično bolnišnico 

Ormož in Dom starejših občanov Ormož, kjer so nas pričakali s toplim čajem in 

piškoti. Na trgu pa smo skupaj s kurenti tudi zaplesali. Na pustni torek, 4. 3. 

2014, pa smo se ponosno pokazali še na Ormoškem fašenku, kjer smo dosegli 1. 

mesto v kategoriji otroških skupin.  

BRAVO MI!  

Nataša Krajnc 

 

 



MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

Tudi v letošnjem šolskem letu je potekal medobčinski otroški parlament. Z učenci 

smo se  v okviru šolske skupnosti  pogovarjali o temi, ki je imela naslov  Razmere 

v družbi. 

Prišli smo do zaključkov, ki so jih Melani, Tadej in Aljaž predstavili na 

medobčinskem srečanju. V nadaljevanju si lahko preberete, o čem vse je tekla 

beseda.  

Kaj lahko jaz naredim, da bi bilo v družbi lepše, boljše      

- Prijazna sem do članov družine, z njimi preživim čim več časa in jim 

pomagam. 

- Pomagam tudi sošolcem in sošolkam ter se do njih lepo obnašam.  

- Lepo se obnašam tudi do vseh drugih ljudi. 

- Pomagam toliko, kot znam in zmorem. 

- Trudim se, da se čim več naučim, da bom lahko v življenju opravljala nek 

poklic in tako skrbela za sebe in za svojo družino.  

 

Družba nekoč in danes       

- Dedki in babice nam večkrat povedo, kaj so počeli, ko so bili majhni. 

Takrat niso imeli toliko različnih igrač, računalnika, televizije in mobitela. 

Ker so morali doma pomagati staršem, niso imeli toliko prostega časa. Več 

so se igrali z drugimi vrstniki, več so bili na svežem zraku in več so se 

družili. 

- Danes imamo otroci mnogo različnih igrač in drugih stvari, s katerimi se 

ukvarjamo v prostem času. Žal pa starši pogosto nimajo dosti časa, da bi 

se ukvarjali z nami. Dosti manj smo zunaj, na svežem zraku in zato se 

premalo gibamo. Težave imamo tudi pri pogovarjanju z drugimi, saj ne 

izkoristimo dovolj priložnosti, da bi se to naučili. 

- Mislimo, da bi bilo boljše, če bi se več družili in več časa preživeli na 

svežem zraku. To bi bilo bolj zdravo. 

 

 

 



Sodobna tehnologija – sodobni možgani     

- Ko še ni bilo vseh sodobnih tehnoloških pripomočkov, so ljudje več časa 

namenili pogovorom, branju knjig, medsebojnemu druženju. Več časa so 

preživeli v naravi.  

- Več energije so porabili zato, da so dobro opravili neko delo. 

- Danes marsikaj namesto človeka opravi stroj ali pa mu delo vsaj olajša. 

Kljub temu pa danes bolj pogosto slišimo odrasle, da nimajo časa. To je 

sicer malo čudno, saj bi računali na to, da imamo sedaj več časa, ker nam 

pomagajo različni stroji. Težava pa je najbrž v tem, da si sedaj nalagamo 

vedno več dela in da je to vedno bolj zahtevno. 

- To pomeni, da nove stvari po eni strani pomagajo človeku, po drugi strani 

pa ni tako. 

Letošnji udeleženci medobčinskega otroškega parlamenta so si na povabilo 

ormoškega podžupana, gospoda Branka Šumenjaka ogledali tudi zgradbo 

Parlamenta v Ljubljani in del seje.  

Tako so videli, kako poteka zasedanje »pravega-velikega« parlamenta. 

       Kristina Podgorelec 

CICIDO 

V torek, 25. marca, so se učenci, ki obiskujejo pevski zbor Čebelice, udeležili 

medobčinskega srečanja otroških pevskih zborov CICIDO 2014. Srečanje je 

potekalo v avli OŠ Ormož.  

Predstavili smo se s tremi skladbami: Zlata roža (G. B. Pergolesi, Jože Humer), 

Žabice (R. Krajnčan), Koline (Slovenska ljudska). Na klavirju nas je spremljal 

pianist Tomaž Zamuda iz Glasbene šole Ormož. 

Strokovna spremljevalka srečanja, gospa Sonja Kasesnik, je naš nastop zelo 

pohvalila, prav tako smo dobili veliko pohval tudi od ostalih zborovodij, ki so 

sodelovali na tem srečanju. 

Alenka Niedorfer 

 

 



OBISK PRIJATELJEV IZ VDC ORMOŽ 

 

V petek, 11.4.2014, so nas obiskali prijatelji iz ormoškega VDC. Na njihov obisk 

smo se pripravljali že prejšnji dan, ko smo spekli slastno jabolčno pito. 

Lucija, Sano, Vanja, Karmen in Branka, vsi naši bivši učenci, so se  pridružili 

zanimivim igram v telovadnici. Na koncu smo ob pecivu obujali spomine na dogodke 

v naši šoli. Radi smo se spomnili vseh, najrajši pa tistih smešnih. Občudovali smo 

kuro, ki so nam jo prinesli za darilo, Karmen pa ni pozabila na šopek. Ko je še 

hodila k nam, smo imeli na mizi vedno šopek svežih rož. Tudi zato jo pogrešamo!  

Ob koncu smo si obljubili, da se kmalu spet srečamo.  

                                                      Učenci PPVI3 z učiteljico Andrejo 

 

POHOD NA STRMEC 

Lep in sončen petek, 18.4.2014, smo imeli učenci 1. in 2. razreda športni dan- 

pohod na Strmec.  V okviru celoletnega druženja z vrtcem Ormož smo ta pohod 

izvedli skupaj  s skupinama  Pikini prijatelji in Radovedne bučke in 1. razredi iz 

OŠ Ormož. Pot nas je vodila skozi gozd pod Hajndlom na končni cilj, na igrišče na 

Strmcu. Na igrišču smo pomalicali, se igrali, pogovarjali  in družili s prijatelji.  Po 

urici druženja smo se odpravili nazaj proti šoli, kjer nas je že čakalo toplo kosilo. 

Učenci so spoznali nove prijatelje in preživeli lep dan v naravi. 

Nataša Krajnc 

 

 



VELIKONOČNA POJEDINA 

Teden pred praznikom smo se odločili, da si bomo tudi mi pripravili velikonočno 

pojedino. Učenci so prinesli jajca, nakupili smo šunko, barve za pirhe, kruh, 

potico, učiteljica Tina je prinesla domači hren. V gospodinjski učilnici smo 

pobarvali pirhe. Skuhali smo šunko in klobase.  Vse smo zložili v košaro in odnesli v 

razred. V razredu smo si pripravili pogrinjek in vse okusili. 

 Alenka Niedorfer 

 

PEKLI SMO POTICO 

 

Pred veliko nočjo smo se učenci PPVI2 in 3 spopadli s težko nalogo. Radi bi spekli 

orehovo potico. Dela smo se lotili že mnogo prej, saj je bilo potrebno pripraviti 

veliko orehov. 

Učiteljica je prinesla "neki stroj" in z njim orehe nalomila. Mi pa smo jih pridno 

čistili in na skrivaj kar nekaj pohrustali. Ker je bilo orehov  veliko, jih je bilo za 

vse zadosti. Končno smo dočakali dan priprave potice. Ker smo že večkrat pekli 

kaj enostavnega, sestavine za kvašeno testo že poznamo. Tamara je naštela, kaj 

rabimo, Uroš je skrbno stehtal, Eva je prinesla vso posodo, Tilen je vršil nadzor, 

Matjaž in Nejc sta skrbela, da nam ni bilo dolgčas, Aleks, Nan in Laura so 

pomagali gnesti testo. Pri mletju orehov so sodelovali vsi, 

Laura pa je bila glavna pri mešanju nadeva. Ob takšnem številu pridnih rok je bila 

potica hitro narejena. Pečica je že čakala, da jo damo vanjo. Uroš je zopet 

prevzel pomembno nalogo gledanja na uro in nenehnega opozarjanja, da se ne bi 

preveč spekla. Okrog kosila je dišalo po vsej šoli. Potica je bila pečena!  



Ker pa se topla ne sme jesti, smo se z njo posladkali naslednji dan. Dovolj je je 

bilo za vse učence naše šole. Ob potici smo vsem zaželeli tudi vesele velikonočne 

praznike. 

Učenci PPVI 2 in 3 z učiteljicama Marijo in Andrejo 

 

POMEMBNO JE SODELOVATI 

 

 

 

 

 

Ker je maj mesec športnih tekmovanj, smo se tudi mi 

odločili, da si v naši telovadnici pripravimo športno 

tekmovanje. Pripravili smo si postaje iz MATP-ja ter 

medalje. Vse spretnosti so učenci opravili brezhibno, 

nekateri samostojno, drugi ob pomoči. 

Alenka Niedorfer 

DAN EVROPE 2014 

Tudi letos je 9. maja pred grajsko pristavo potekala prireditev, s katero smo 

skupaj z učenci sosednjih šol obeležili Dan Evrope. Predstavljali smo Slovenijo.  

Odločili smo se za plakat, na katerem smo predstavili značilnosti posameznih 

pokrajin. Izdelali smo zastavice ter gorenjski naglej iz krep papirja. Spekli smo 

tudi orehovo potico in v pokušnjo ponujali domači med. Prijatelji iz »Centra za 

odgoj Tomislav Špoljar« iz Varaždina so na podoben način predstavili Hrvaško.  

Vsi učenci so prisostvovali osrednjemu delu prireditve in prisluhnili nagovorom 

gostov ter himnam evropskih držav, ki so jih igrali učitelji in učenci Glasbene šole 

Ormož. Prav tako so si v spremstvu učiteljic ogledali stojnice, na katerih so 

učenci drugih šol predstavljali značilnosti ostalih evropskih držav. 

      Kristina Podgorelec 



SPOZNAVALI SMO VRT IN VRTNO ORODJE 

 

V razred smo prinesli veliko pravo orodje in pomanjšano orodje. Vso orodje, 

razen motike, smo tudi preizkusili. Naučili smo se, da lahko z grabljami 

pograbimo v razredu tudi igrače na kup, da jih z lopato lahko naložimo in s 

samokolnico odpeljemo. Samokolnico smo nato tudi sami preizkusili in naredili 

nekaj krogov po razredu. V naslednjem tednu smo imeli delovni dan Vrt, kjer smo 

vso orodje preizkusili tudi na vrtu.                                                                                                    

                                             Alenka Niedorfer                    

OBISK S TRAVNIKA 

V maju smo imeli v razredu prav 

poseben obisk s travnika. Obiskali so 

nas polži in mravlje. Za njih smo že v 

prejšnjih tednih v lončke posejali 

solato in grah. Občutili smo počasnost 

polža in hitrost mravlje, učiteljica pa 

še pošten ugriz velike mravlje. 

Polža sta postala del našega razreda, saj 

se ob prenašanju sploh nista bala in tako sta ostala ves čas izven svojih hišic. 

Alenka Niedorfer 



USTVARJALNI KROŽEK 

V tem šolskem letu poteka na šoli ustvarjalni krožek. Obiskujejo ga trije učenci 

PPVI 3, dve učenki 2. razreda ter učenec 5. in dva učenca 6. razreda. 

Začeli smo z izdelovanjem origamov, ki so nam povzročali kar nekaj težav, vendar 

smo le-te uspešno premagali. Odločili smo se tudi za barvanje pobarvank in tako 

vadili natančnost in vztrajnost. Nato smo si zadali težko nalogo. Lotili smo se 

izdelave zapestnic iz papirja, ki smo jih namenili mamicam in zaposlenim na šoli ob 

dnevu žena in materinskem dnevu. Naslednja naloga je bila izdelava nageljnov iz 

krep papirja, ki smo jih ponujali obiskovalcem na stojnici ob Dnevu Evrope. Nato 

je sledilo še nekaj manj zahtevnih, a bolj zabavnih nalog.  

Cilj našega krožka je, poleg izdelave uporabnih stvari, predvsem zabava. Upam, 

da smo zastavljene cilje dosegli v celoti. 

     Člani ustvarjalnega krožka z mentorico 

 

FESTIVAL IGRAJ SE Z MANO 

 

Učenci PPVI 2 in 3 so se tudi letos udeležili Mednarodnega festivala Igraj se z 

mano, ki je bil v Mariboru. Tja smo se odpeljali z vlakom. Dogajanje je potekalo 

na Trgu svobode.  

Že ob našem prihodu so se vrstili nastopi številnih skupin. Na celotnem prizorišču 

so pod senčniki potekale različne delavnice, ki so jih pripravili učenci šol iz 

okolice Maribora. Prijazno so nas povabili k udeležbi in našim učencem  po potrebi 

pomagali. Čas je hitro minil. Ker smo se dogovorili, da gremo še na pico, smo 

morali pohiteti, kajti vlak vozi po voznem redu. Tokrat sicer ni bilo tako. V 

Kidričevem smo stali  pol ure, zato smo domov prispeli z večjo zamudo.  

Dan smo preživeli lepo. Naslednje leto pa bomo mogoče šli na Muto ali pa v 

Ljubljano. Festival namreč poteka v vseh treh krajih. 

                              

 Učenci PPVI2 in 3 ter učiteljici Marija in Andreja 

 

 

 



DOMAČE ŽIVALI 

  

  
 

 

ZAPOJMO, ZAIGRAJMO, ZAPLEŠIMO 

21.5.2014 smo se z dvema kombijema odpravili na 24. Državno glasbeno revijo 

»Zapojmo, zaigrajmo zaplešimo« v Mursko Soboto.  

Predstavili smo se z venčkom pesmi skozi letne čase, tako smo poimenovali naš 

nastop »S pesmijo skozi letne čase«. Zapeli smo pesmi, značilne za posamezen 

letni čas. Uporabili smo male in lastne instrumente. Imeli smo se čudovito. 

Alen Špendija, 5.r 

 

POSTAVILI SMO VISOKO GREDO 

 

Urejanje našega atrija se bo kmalu zaključilo. Pred šolo je ob češnji ostalo še 

nekaj prostora, ki ga želimo koristno zapolniti. 

Prijazno podjetje Imont iz Šentjanža pri Dravogradu nam je podarilo dve visoki 

gredi. Hišnik ju je sestavi, učenci PPVI 3 pa smo ju napolnili po pravilih za  

urejanje visokih gred. Na dno smo položili plast vej, nanje plast ovčje volne, nato 



plast zelenja, gnoja, zemlje, šote in komposta. Na vrhu smo naredili zastirko iz 

slame, zasadili bučo velikanko ter sadike, ki so jih vzgojili učenci 1. in 2. razreda.  

Vse skupaj smo dobro zalili, našim rastlinam pa zaželeli lepo rast. Jeseni bomo 

tam postavili še klopco, na kateri bomo uživali ob pogledu na naše lepe grede. 

                                                                        

Učenci PPVI3 z učiteljico Andrejo 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 

Približuje se konec šolskega leta. Ker smo bili vse leto pridni, smo se za zaključek 

leta odpravili na izlet. Pot nas je vodila v Prekmurje. Odpeljali smo se do 

Bukovniškega jezera, kjer smo opravili malico in si nabrali moči za pustolovski 

park. Ob vstopu sta nas sprejela vodnika, nas opremila z varnostnimi pasovi in nas 

na šolskem poligonu naučila pravilnega varovanja. Ko smo premagali začetni strah,  

smo se podali na težje proge. Nekateri hitro, drugi počasneje, tretji s pomočjo, 

smo uspešno premagali ovire na rumeni progi. Tisti pogumnejši so se preizkusili še 

na oranžni progi, ki je bila na višini 6 metrov.  

  

  

Po skoraj triurnem plezanju je bil čas, da se odpravimo na kosilo. Pri Lujzi smo si 

privoščili pravo prekmursko pojedino, kjer seveda ni manjkala prekmurska 



gibanica. Pot nas je vodila naprej v Filovce, kjer smo si pri lončarstvu Bojnec 

ogledali peč za žganje gline, panonsko hišo in črno kuhinjo. Gospodar nam je 

pokazal, kako v zelo kratkem času iz gline izdela unikatno skledo. Še sami smo 

poizkusili in ugotovili, da stvar ni tako preprosta.  

  

  

 
 

Zapustili smo Prekmurje in se ustavili v Prlekiji. Babičev mlin v Veržeju je bila 

naša naslednja postaja. Eden redkih delujočih mlinov je imel polno dela.  

Zdaj pa še na sladoled in proti domu. 

Aleš Jurčec 



NAŠ ATRIJ 

V tem šolskem letu smo se zaposleni na OŠ Stanka Vraza Ormož odločili, da bomo 

skušali urediti atrij, v katerem bodo naši učenci lahko preživljali prosti čas. 

Zastavili smo si kar visoke cilje, saj je bilo treba prostor urediti tako, da je 

primeren za naše učence. 

Vsega tega pa ne bi bilo brez dobrih ljudi, ki so nam priskočili na pomoč. 

Nekateri so nam donirali material, drugi finančna sredstva, spet tretji pa svoj 

čas in dobro voljo ter močne roke. 

V atriju smo opravili ogromno dela. Najprej je bilo treba izkopati in odpeljati 

odvečni material, kar nam je kasneje omogočilo dovoz gramoza, ki je podlaga za 

tlakovani del, prodnik okrog igrala in travnato površino. Dela smo se lotili z 

zavedanjem, da samo s sredstvi, ki smo jih zbrali na dobrodelnem koncertu in ki 

smo jih še imeli od prejšnjih akcij, vsega ne moremo opraviti. Zato smo se obrnili 

na podjetnike v širši in ožji okolici in jih zaprosili za pomoč. Srečni ugotavljamo, 

da je bil to korak v pravo smer.  

Nabava igrala in delno plačilo materiala ali opravljenih storitev je zneslo okrog 

5000 evrov.   

V višini okrog 3ooo evrov pa je bilo doniranih materialov in brezplačno ali s 

popustom opravljenih del, ki jih sami nismo zmogli. Glavni donatorji so bili 

Podjetje Zobec( prane plošče), Oblak ( robniki), Travica d.o.o. ( travna ruša), 

Občina Ormož ( gramoz), Ograje Kočevar ( montaža ograje), Podjetje  Žiher ( 

beton), Drevesnica Omorika iz Mute ( javor-delno), Imont Otiški vrh ( visoke 

grede), g. Vlado Plohl iz Miklavža ( stroji za izkop in dovoz materialov), g. Peter 

Prejac iz Velike Nedelje ( postavitev robnikov), g. Tadej Kolarič iz Formina ( 

polaganje plošč) ter g. Skledar iz Čermožiš ( lesene klopi).  

Zapisati pa je treba še, da smo opravili ogromno ur prostovoljnega dela. Na 

pomoč so nam priskočili nekateri starši naših učencev, ki so skupaj opravili 121 ur. 

Zaposleni smo opravili 148 ur. Na pomoč pa so nam priskočili tudi partnerji in 

sorodniki zaposlenih, ki so rokave zavihali za skupnih 105 prostovoljnih ur.  

Ob koncu bi radi zapisali še en velik HVALA. Hvala vsem, ki ste se odzvali naši 

prošnji za pomoč. Hvala tistim, ki ste nam pomagali z materialom, denarjem ali 

delom, da smo dosegli svoj cilj. Našim otrokom bomo lahko ponudili prijeten in 



varen prostor, na katerem bodo skupaj preživljali prijetne trenutke. Spoznali 

smo, da beseda PROSIM še vedno seže do srca dobrih ljudi. Še vedno se najdejo 

posamezniki, ki jo slišijo in se nanjo odzovejo. Zato HVALA vsem in vsakomur 

posebej.  

Kristina Podgorelec, Aleš Jurčec 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

NAŠE 

MISLI 



KAKO SEM STOPILA V NOVO LETO 

Komaj smo čakali novo leto. Zjutraj  sva se z  mamo  oblekli. Spekli sva kremne 

rezine.  

Popoldan  smo naročili narezek v mesnici Hrga. Ta dan je mama zgodaj popoldan  

pomolzla  krave . Jaz pa  sem nahranila teličke. Z mamo sva pripravili  pogrinjek  

za  večerjo. Jedli smo narezek z različnimi salamami in siri. Kruh smo  si namazali 

z zaseko in jedli kumare ter vloženo papriko. Po  večerji smo zaspali, razen  brata  

Timoteja. Ob polnoči  sem se zbudila.  Zbudil  se je še ata  in sva  skozi okno 

gledala ognjemet. Rakete so spuščali sosedovi. Zbudila se  je tudi mama. Oba z 

atom sta mi voščila srečno novo leto, objela sta me in mi dala poljub. 

Naslednji dan sem se zbudila  ob desetih in sem gledala televizijo. Na obisk sta 

prišla teta Sabina  in stric Goran. Z njima je prišla sestrična Kaja. 

 

Melani Prijol  6. r 

 

KAKO SEM STOPIL V NOVO LETO 

Zvečer smo šli k sosedu Ivanu. Mama je šla k Janku po pršut.   

Skupaj z mamo sva pripravila na mizo pogrinjek. Jedli smo juho, pečen krompir in 

zeleno solato. Poslušali smo glasbo. Igrali smo se Človek ne jezi se. Potem smo 

imeli zabavo, kjer smo poslušali narodno zabavno glasbo. Komaj smo dočakali novo 

leto. Otroci smo popili otroški šampanjec. Spuščali smo svetlobne rakete.   

Imeli smo se super. Zjutraj smo se zbudili in imeli zajtrk. Zajtrkovali smo kruh, 

namazan z evrokremom.  

Srečko Hojč, 6. r 

 

DAN EVROPE 

9. maja je bil Dan Evrope.  

Šli smo na prireditev. Prišli so tudi naši prijatelji iz Hrvaške. Na naši stojnici smo 

skupaj predstavili Slovenijo in Hrvaško. Na stojnici smo imeli med, nageljne in 

orehovo potico. Na prireditvi so igrali himne. Tam je bila tudi godba. Videla sem 

tudi župana Alojza Soka. Tudi otroci iz vrtca in drugih šol so predstavljali države 

na stojnicah.  

Po prireditvi smo se vrnili v šolo na kosilo. Bilo je lepo. 

Tamara Korotaj, PPVI 3 



ČEŠNJA 

 

Učenci PPVI  smo v četrtek posadili češnjo. Ker okolica šole še ni urejena, s 

saditvijo pa se mudi, smo jo posadili pred učilnicami na južni strani šole. To pa 

zato, da bodo starejši učenci od nje odganjali morebitne "škorce", ki bi jo želeli 

pozobati.  

Sajenje češnje je bila kar težka naloga. Lopata ni hotela sama v zemljo, več nas 

je moralo poprijeti zanjo. Sadilna jama je morala biti dovolj globoka. Uroš je 

večkrat vprašal, če je že dovolj, učiteljica pa je samo odkimavala in nekaj merila. 

Nato je končno padla odločitev, da je kopanja dovolj. Češnjo smo postavili v jamo, 

Nan, Laura, Uroš, Eva in Tamara so jo zasuli z zemljo, Nejc je pridržal količek in 

češnja že raste.  

Za konec sta jo Nan in Tamara zalila, vsi skupaj pa smo ji zaželeli hitro rast. 

Želimo si, da bi naslednje leto obrodila vsaj toliko plodov, kolikor nas je bilo 

danes pri sajenju. Če bo kakšen več, pa toliko boljše.  

Učenci z učiteljico Andrejo 

 

OBISKALI SMO  KMETIJO  KOSEC 

S kombijem smo se peljali na kmetijo Kosec v Veliki Brebrovnik. Ko smo prišli na 

kmetijo, smo se lovili na travniku in skrivali v gozdu. 

Ko smo končali z igro,  smo šli v pokrit velik prostor. V njem so bile postavljene 

gasilske klopi in mize. Jedli smo enolončnico s kruhom. Dobili smo jo v plastičnih 

krožnikih, pili smo jabolčni  sok in pojedli pogačo. Gospod Boštjan je najprej  

pokazal kmetijo. Pogledali smo si krave, konje, prašiče in kokoši.  Potem je 

pripeljal kobilo Gogo. Najprej je s krtačo počesal grivo na glavi, dlako in rep. 

Leon je jahal kobilo v ograjenem prostoru. 

Po petnajsti uri so prišli starši. Gospa Maja je vodila terapijo s konjem. Povabili 

so nas na sok in slanike. Potem smo se odpeljali s starši domov. Imel bi še več 

takšnih športnih dni.  

Matic Prijol, 7. r 

 

 

 

 



NA KMETIJI KOSEC 

 

Kombi nas je peljal na kmetijo Kosec v Veliki Brebrovnik. Na travniku smo se 

lovili, v gozdu pa skrivali.                                                                              

V  velikem skednju nam je gospa Irena delila hrano. Jedli smo enolončnico iz 

plastičnih krožnikov, zajemali pa smo s plastično žlico.  

Boštjan nam je pokazal vse prostore. V 

hlevu je Boštjan kidal konju. Nato je konja 

pripeljal na dvorišče. Čistili smo grivo na 

glavi, dlako in rep. Na zagrajenem  je Leon 

čistil kopita s pripomočki. V zagrajeni 

ograji smo spoznali tri teke konja : hoja,kas 

in galop. Ob 15. uri so se nam pridružili 

starši. Gospa Maja je  začela s terapijo s pomočjo konja. Leon je jahal konja. Ko 

je bilo konec prikaza terapije, smo se vrnili v skedenj. Pili smo domači sok.  

Pripeljal se je kombi. Učenci, ki nismo imeli staršev, smo se odpeljali domov s 

kombijem. Vesel sem bil, ker sem videl krave, pujse, francoske kokoši in konje. 

 

 Tadej Stepišnik, 7. r 

NA KMETIJI KOSEC 

Kombi nas je pripeljal na 

kmetijo Kosec  v Veliki 

Brebrovnik. 

Šli smo na travnik in smo 

se najprej lovili. V gozdu 

pa smo se tudi igrali 

skrivalnice. Potem smo šli v 

veliki prostor, kjer so bile 

gasilske mize in klopi. 

Jedli smo enolončnico iz 

plastičnih krožnikov  in 

pogačo. V tem  prostoru  so imeli stojnico z domačimi  pridelki . Z gospodom 

Boštjanom smo šli v konjski hlev. Pokazal  nam je, kako se čisti hlev. Imajo 

francoske kokoši, ki so v kokošnjaku . Kokoši nesejo večja jajca, ki so sive barve. 

Pujsi imajo prostor v hlevu in zunaj. Videli smo tudi krave, ki so se pasle na 



pašniku. Krava lahko skoti največ do 2 mladiča. Gospod Boštjan je pripeljal konja 

in nam predstavil dele telesa. Potem ga je česal od grive na glavi do repa. Leon je 

čistil kopita. Potem smo šli k ograjeni progi , kjer je gospod Boštjan pokazal  tri 

teke konja. Spoznali smo:  hojo, kas in galop. 

Ob 15. uri so se nam pridružili tudi starši. Gospa Maja je pokazala terapijo s 

pomočjo konja. Jahač je bil Leon. Potem, ko je bilo terapije konec, smo šli s 

starši v veliki prostor, kjer smo se družili. Postregli so nam sok in slanike. Domov 

sem se odpeljal  s kombijem. Bilo je super. 

Aljaž Čurin, 7. r 

  

NA KMETIJI KOSEC 

Kombi nas je pripeljal v Veliki Brebrovnik do kmetije Kosec. Na travniku smo se 

šli razne igre. V sosednjem gozdu smo se skrivali za drevesi. 

Kosilo je bilo v velikem prostoru. Jedli smo enolončnico, kruh, pecivo in pili domač 

jabolčni sok. Jedli smo s 

plastičnimi žlicami iz 

plastičnih krožnikov. 

Gospod Boštjan nam je 

razkazal kmetijo. Videli 

smo konje, krave, pujse in 

kokoši. Kokoši so bile 

francoske,  nesejo posebna 

jajca sive barve. Pokazal 

nam je, kako se konju očisti 

hlev. Gospod Boštjan je 

pripeljal na dvorišče kobilo 

Gogo. Spoznali smo njene dele telesa: glava, gobec, noge, vrat in rep . Videli smo, 

kako se čisti konja.  Najprej  smo čistili grivo, trup in rep. Leon je očistil kopita. 

Pozneje smo odšli k ograjeni progi. Pokazal nam je različne teke: korak, kas in 

galop. Ob 15. uri popoldan so se nam pridružili starši. Gospa Maja nam je pokazala 

terapijo s konjem. Snemalec in napovedovalka sta nas snemala. Povedali smo svoje 

misli in občutke. 

Gospod Boštjan  nas je povabil na slanike in sok. Učenci, ki nismo imeli staršev, 

smo se odpeljali domov s  kombijem. 

  Sebastijan Kirič, 7. r 



OBISK PRESTOLNICE IN PARLAMENTA 

Nestrpno sem čakala dne, ko bom šla v Ljubljano. Mama me je peljala na 

avtobusno postajo. Ko se je avtobus le pripeljal, smo vstopili. Tadej, Aljaž in jaz 

smo sedli čisto na zadnje sedeže. Pogovarjali smo se o parlamentu in o tem, kaj 

vse si bomo ogledali.  

Med  potjo smo se ustavili, da smo pomalicali. Vožnja je bila dolga in malo smo 

tudi zaspali. Prispeli smo v Ljubljano, kjer nas je že čakal podžupan občine 

Ormož, gospod Branko Šumenjak. Odšli smo do parlamenta. Varnostnik nas je 

pregledal, torbe smo dali na tekoči trak, telefone pa nam je shranil. Vodička nam 

je razkazala parlament. V krogu so bili postavljeni stoli, na mizah mikrofoni… Bilo 

je res super. Po ogledu smo odšli v restavracijo. Za kosilo sem si izbrala govejo 

juho, svinjski zrezek, omako, solato in polnjen rogljiček. Po kosilu smo si ogledali 

še razstavo o možganih.  

Na poti domov smo si v trgovini Špar kupili lučke. Na ormoški avtobusni postaji 

me je že čakala mama z bratoma Jernejem in Maticem. Utrujena, a ponosna,  sem 

se odpeljala domov. 

 

Melani Prijol 6.r. 

 

SREČKO 

Sem Srečko Hojč in hodim v šesti razred. 

Rad imam nogomet in košarko ter  se rad igram zunaj. 

Rad pomagam mami in atu, zvečer se igramo skupaj. 

Včeraj smo s sošolci nastopali v Domu ostarelih. 

Včasih sem zelo priden, včasih pa zelo poreden. 

                                                                        Srečko Hojč, 6. r 



 

 

 Matej Pleh, 2. r  



 

 

 

 

 

  

ŠPORTNA 

DOGAJANJA

 



ORIENTACIJSKI POHOD 

Prvi športni dan smo izvedli v sredo 9. 10. 2013. Športni dan je bila ena od 

aktivnosti v Tednu otroka. Letošnja orientacijska pot je učence peljala na Hum 

pri Ormožu do gospoda Janka Serca. S pomočjo vrisane poti na mapi so morali do 

cilja premagati 7.600 metrov. Pot jih je vodila skozi Ormož, Pušence, Frankovce, 

mimo športnega igrišča pod Humom, po stopnicah do cerkve in do cilja. Na 

najdaljšo pot so se odpravile 4 skupine. Na start so se podale z 10 minutnim 

zamikom. Prvi so na pot krenili učenci 7. razreda z razredničarko Miro. Sledili so 

jim učenci 5. in 6. razreda z učiteljico Glorio, učenci 1. in 2. razreda z 

razredničarko Natašo in spremljevalko Marino in učenci 3. oddelka vzgoje in 

izobraževanja z učiteljicama Andrejo in Marijo. Najhitreje so na cilj prišli učenci 

5. in 6. razreda z učiteljico Glorijo. Pot so premagali v 1 uri in 43 minutah. Prav 

vsem skupinam pa je uspelo priti na cilj točno po označeni poti. Po okrepčilu, ki 

nam ga je pripravil gospod Janko, so se učenci 5., 6. in 7. razreda skupaj z 

učiteljicama podali nazaj do šole in tako skupaj prehodili 15 kilometrov. Vsi so bili 

na svoji poti vztrajni in dosledni. Na koncu pa vidno utrujeni, a kljub temu veseli 

in ponosni, da so uspešno prišli do cilja. Hvala učiteljicam za motivacijo in skrb za 

varnost na poti.  

Upam, da ste uživali. Naslednje leto pa novim ciljem naproti.  
Aleš Jurčec 

  

  

 



TUDI MI SMO SE RAZVESELILI SNEGA 

….končno je zapadel in se obdržal, da smo se tudi mi opogumili, oblekli 

kombinezone in se s sanmi spustili po hribu… Bilo je kratko, a smo uživali, kot da 

smo se sankali ves dan. 

Alenka Niedorfer 

 

 

 

 

 

 

OBISK EKO KMETIJE KOSEC 

V sklopu dni odprtih vrat nas je 4. 4. 2014, kmetija Kosec povabila na obisk. 

Povabila smo se razveselili in z veseljem smo se odpravili na ogled. Za kmetijo 

skrbijo Boštjan in Urška s sinom Matijem ter Jožef in Slavica, ob večjih delih pa 

jim priskočijo na pomoč dobri sosedje in prijatelji. Kmetija obsega v večini 

travnike, njive in manjše vinograde ter več travniških sadovnjakov. Njihova 

ponudba zajema: 

 izdelke iz žit: pšenična, pirina in koruzna moka, pšenični in pirin zdrob.  

 izdelke iz sadja: jabolčni sok, jabolčni kis, grozdni sok, sirup iz bezgovih 

cvetov, melisin sirup 

 mesne izdelke: mlada govedina, salame in jajca 

 reja živine: govedo, konji, prašiči  

Na zelo enostaven način nam je gospod Boštjan predstavil njihovo delo. Predstavil 

nam je žita, ki jih pridelujejo in nas popeljal na ogled vseh njihovih živali. 

Podrobneje nam je s pomočjo pomočnika Leona predstavil, kako skrbi za konje in 

kako konja pripravimo na jahanje. Učenci so ob stiku s konjem občutili njegovo 



prijaznost. Ob prihodu staršev nam je gospa Maja Frangež predstavila terapijo s 

konji. Preživeli smo čudovit dan v naravi v družbi z živalmi. 

Aleš Jurčec 

REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE V MARIBORU 
 

Učenci posebnega programa so se v soboto 12. 4. 2014 udeležili regijskih iger v 

Mariboru. Z našim šoferjem Jankom smo se odpeljali v Maribor, kjer nas je 

pričakalo veliko tekmovalcev iz podravsko – pomurske regije.  

Po krajšem programu se je tekmovanje pričelo. Tekmovanja so se udeležili 

Matjaž, Aleks, Urška in Nejc. Spremljala sta nas tudi Aleksova starša, Darinka in 

Danijel. Tekmovanje je potekalo na 6 tekmovalnih postajah, kjer so učenci 

izvajali različne gibalne naloge. Učenci so za tekmovanje pridno vadili pri krožku 

MATP in tako so naloge uspešno opravili. Vsako leto so učenci bolj spretni in 

samostojnejši pri izvajanju posameznih nalog. Letos so bili učenci še posebej 

neučakani in so komaj čakali, da se pomaknejo do naslednje postaje, kjer so lahko 

pokazali svoje veščine. Nejc pa je bil tudi zelo »lačen«, saj je pri vsaki postaji 

spraševal:Am, am? Nenehno smo mu morali odgovarjati, da mora še počakati.  

Učenci so uživali na tekmovanju in tudi pri plesu po tekmovanju. Vsi tekmovalci  

so prejeli priznanja za sodelovanje.  

 

Mentorica MATP Marija Mohorič 

 

REGIJSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU 

Na Ptuju je dne 17. 4. 2014 potekalo regijsko 

tekmovanje v nogomet. V ekipi naše šole so bili 

vratar Alen in igralci Melani, Srečko, Tadej, 

Matic, Aljaž in Sebastijan. Tekmovanja so se 

udeležile: OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Minke 

Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice, OŠ 

Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem in OŠ 

Stanka Vraza Ormož. Proti zelo dobrima ekipama iz Ptuja in Raven smo izgubili. V 

borbi za tretje mesto smo po zelo izenačeni tekmi doživeli tesen poraz 3:2 in 

tako osvojili končno četrto mesto. Za prikazano požrtvovalnost in pošteno igro 

lahko našim učencem samo čestitamo. 

Aleš Jurčec 



REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE 

 

Letos so bile regijske igre SOS v Slovenski Bistrici. Udeležilo se jih je vseh pet 

učencev PPVI3. 

Za igre so vsak dan pridno trenirali. Vsi so nastopili v atletiki. Uroš je metal 

žogico, Eva, Laura in Tamara so tekle na 100m, Tilen pa je metal vortex. Tamara 

je skupaj s športnicami ekipe Sožitja Ormož nastopila še v štafeti 4x100m. Vsi 

učenci so se dobro odrezali, nekateri so prejeli medalje, drugi  priznanja za 

dosežene rezultate. 

Po končanem tekmovanju je bilo kosilo. Najbolj  so se razveselili plesa in 

druženja, ki sta sledila.  

Kot vedno, smo tudi letos ostali do zadnjega. Letos bodo v Mariboru še državne 

igre, zato se pripravljamo tudi nanje. 

                                                                   Trenerka SOS Andreja Resman 

 

REGIJSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

OŠ Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem je bila 

organizator letošnjega regijskega tekmovanja v 

atletiki. Tekmovanja, ki je bilo dne 14. 5. 2014, so se 

udeležili učenci 5., 6. in 7. razreda. V vetrovnem 

vremenu so naši učenci na tekmovanju dosegli 

naslednje rezultate: 

Učenec Disciplina Rezultat Mesto 

Sebastjan Kirič skok v daljino 257 cm 15. mesto 

Srečko Hojč tek na 300 m 70,2 s 15. mesto 

 Met vortexa 33,03 m 8. mesto 

Matic Prijol skok v daljino 217 cm 17. mesto 

Aljaž Čurin Met vortexa 23,09 m 15. mesto 

 Tek na 300 m 62,4 s 9. mesto 

Melani Prijol skok v daljino 209 cm 14. mesto 



 Tek na 300 m 72,6 s 9. mesto 

Tadej Stepišnik skok v daljino 329 cm 9. mesto 

 Tek na 300 m 65,0 s 12. mesto 

 Met vortexa  36,01 m 7. mesto 

Alen Špendija tek na 1000 m 4:42,4 min 4. mesto 

 

Na državnem tekmovanju bodo mariborsko regijo 

zastopali: Alen v teku na 1000 metrov, Melani v 

teku na 300 metrov, Tadej in Srečko v metu 

vortexa. Želimo jim čim več uspeha. 

Aleš Jurčec 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

Na državnem tekmovanju v atletiki, ki je dne 6. 6. 2014 potekalo v Ljubljani, so 

mariborsko regijo zastopali tudi naši učenci Alen, Melani, Tadej in Srečko. Med 

najboljšimi atleti iz Slovenije so dosegli naslednje rezultate:  

Učenec Disciplina Rezultat Mesto 

Alen Špendija Tek na 1000 m 4:45,70 s 20. mesto 

Srečko Hojč Met vortexa 32,61 m 20. mesto 

Tadej Stepišnik Met vortexa 38,60 m 16. mesto 

Melani Prijol Tek na 300 m 73,78 s 19. mesto 

 

Učencem čestitamo za uvrstitev na državno tekmovanje, kjer so po svojih 

najboljših močeh dostojno zastopali našo šolo. 



  

Po zaključku tekmovanja smo se podali na ljubljanski grad, se sprehodili po 

starem delu Ljubljane in se na Prešernovem trgu posladkali s sladoledom. 

 

 

Aleš Jurčec   
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