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"Ko pride poletje, je nebo še bolj 
modro in oblaki so še bolj beli. In 
sonce še bolj žari."  

Živa Viviana Doria 
 



PROJEKT »20 ZA 20«  

Bobnar skupine Elvis 
Jackson, Marko Soršak – 
Soki, je v sklopu velike 
glasbeno dobrodelne 
akcije »20 za 20« v torek, 
25. septembra, obiskal 
tudi našo šolo. Učence je 
presenetil z novo 
akustično kitaro in 
cajonom. Naša šola je 
bila sedemindevetdeseta 
šola zapored, ki jo je 
dosegel projekt »20 za 
20«.  

Učenci so Sokiju pripravili pester program in mu s tem pokazali, da so glasba, ples in petje 
njihova močna področja, v katerih se zelo radi pokažejo ožji in širši publiki. G. Soršak pa je potem 
z zanimivo predstavitvijo glasbil navdušil učence in jim dal možnost, da so glasbila lahko tudi 
preizkusili. Najbolj pa so bili učenci presenečeni, ko jim je povedal, da glasbila ostanejo na šoli. 
Nakup glasbil je omogočilo podjetje Julius Meinl. V akciji Plačaj z verzom, ki je potekala ob 
letošnjem svetovnem dnevu poezije širom Slovenije, so se namreč zaobljubili, da bodo za vsakih 
tisoč zbranih verzov, ki so jih prispevali gostje njihovih lokalov, otrokom kupili novo glasbilo. 
Nabralo se je toliko denarja, da so obdarili kar štiri šole v Sloveniji.  

Nataša Horvat 

TEDEN OTROKA 
 
Teden otroka je potekal v času od 1. – 7. oktobra. Osrednja tema letošnjega tedna otroka je bila 
kvalitetno preživljanje prostega časa. Prosti čas je dragocen in pomemben, tako za otroka, kot 
za celotno družino. To je tisti čas, ki si ga otroci lahko organizirajo po svoje, ko iščejo tisto, kar 
jih veseli in navdušuje, se družijo s prijatelji in razvijajo svoje socialne kompetence, pridobivajo 
izkušnje iz širše in ožje okolice. Na OŠ Stanka Vraza Ormož smo tudi v letošnjem šolskem letu v 
tednu otroka za naše učence pripravili različne aktivnosti. 
 
KOSTANJEV PIKNIK 

Učenci so  skupaj s starši pridno nabirali kostanj in ga prinašali v šolo. Že v soboto, 29. 
septembra,  se je odvijalo tradicionalno jesensko druženje s starši. Učenci so prišli v šolo kot 
običajno. Najprej so pojedli malico in nato so starejši učenci skupaj z učitelji rezali kostanj in 
pripravili vse potrebno za peko. Mlajši učenci pa so  s svojimi učiteljicami pripravili pripomočke 
za igre na prostem. Starši in sorodniki so se nam pridružili ob 10. uri in s seboj prinesli sladke 
dobrote, delo svojih pridnih rok. Za peko kostanja je poskrbel hišnik Janko. Tako so učenci skupaj 
s starši in učitelji preživeli sončen dopoldan ob veselem klepetu, igrah na prostem in pečenem 
kostanju. Veselimo se naslednjega druženja.   

 



ŠPORTNI DAN - ORIENTACIJSKI POHOD  

V ponedeljek, 1. oktobra, so imeli učenci športni dan, udeležili so se orientacijskega pohoda, ki 
ga je organiziral Aleš Jurčec, učitelj športne vzgoje. Vsi učenci so se pohoda udeležili in uspešno 
prehodili vse orientacijske točke ter se tako pravočasno vrnili nazaj v šolo.  

LIKOVNE DELAVNICE 

V torek, 2. oktobra, so potekale likovne 
delavnice. Učenci so ustvarjali na temo jesensko 
drevo. Iz krompirja so si ob pomoči učiteljic 
izdelali pečatnike za odtis listov. Pripravili so 
jesenske barve – rumeno, oranžno, rdečo in 
rjavo. S pečatniki so potem potiskali jesensko 
drevo in nastal je pravi jesenski gozd. Risbe so 
krasile hodnik na šoli, kjer so mimoidoči lahko 
občudovali njihove umetnije. 

OGLED KINO PREDSTAVE 

V sredo, 3. 
oktobra, so se 
učenci odpravili 
na železniško 
postajo v 
Ormožu. Od tam 
so se odpeljali na 
Ptuj. Najprej so 

obiskali 
McDonald's, kjer 
so naročili hrano 
po svoji izbiri. 

Tam jih je presenetila tudi gospa ravnateljica, ki jim je prinesla sladoled. Nato so v spremstvu 
učiteljic šli skozi mesto do Mestnega kina. V kinu so si ogledali film Moja žirafa in spoznali pomen 
pravega prijateljstva. Učenci so ob gledanju filma zelo uživali. Po ogledu filma so odšli na vlak, 
ki jih je pripeljal nazaj v Ormož. Na železniški postaji so učence 
pričakali starši in šofer Janko, ki so jih odpeljali domov. 

USTVARJALNE DELAVNICE 

V četrtek, 4. oktobra, so se učenci udeležili ustvarjalnih 
delavnic. Ob izdelovanju jesenske buče iz papirnatih trakov so 
lahko preizkusili in pokazali svoje ročne spretnosti.  

 

 

 



IGRE NA PROSTEM 

V petek, 5. oktobra, je učence spet presenetila gospa ravnateljica, ki je vsem učencem spekla 
palačinke. Vsakemu učencu je spekla veliko palačinko in jo namazala z njemu najljubšim 
nadevom. Ko so učenci pojedli, so se odpravili v atrij, kjer so se zabavali ob igrah na prostem. 
Najprej je žreb določil skupine in nato so se učenci pomerili v različnih igrah – balinanju, 
podiranju kegljev,  metanju obročev na stožec in metanju taktilnih vrečic v barvne obroče. 
Učenci so se ob igrah zelo zabavali in uživali v lepem sočnem vremenu na prostem.  

Marija Mohorič 

OD KORUZNEGA ZRNA DO POLENTE 

V sredo, 10. oktobra, so imeli učenci PPVI1 
delovni dan. Najprej so si ogledali kratki film o 
tem, kako so nekoč ljudje ličkali koruzo. Nato so 
se še sami lotili ličkanja koruze. Vsi učenci so 
sodelovali po svojih močeh. Ličje so nato 
pospravili v košaro, zličkano koruzo pa so dali v 
zaboj. Potem so spoznali uporabo koruze v 
prehrani človeka – koruzna zrna, koruzni zdrob 

in koruzno moko. Iz posebnih koruznih 
zrn so si ob pomoči učiteljice Nataše 
pripravili pokovko. Z učiteljico Marijo 
pa so iz koruznega zdroba skuhali 
polento. Vsi skupaj so poskusili pokovko 
in polento. Na koncu dneva so koruzo 
uporabili še pri likovnem ustvarjanju.  
Izdelali so polže iz koruznih zrn, 
koruznega zdroba in moke.  

Marija Mohorič 

NASTOP V CENTRU STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ 

Najlepši občutek je, ko lahko 
nekomu pričaraš nasmeh na 
obraz. Tako sta naš pevski zbor in 
folklorna skupina pričarala 
nasmeh varovancem Centra 
starejših občanov Ormož ob 
praznovanju njihovih rojstnih dni.  
Najprej jih je pozdravila učiteljica 
Andreja, ki se je zahvalila za 
povabilo, slavljencem izrekla 
voščilo in pozdravila vse 
stanovalce in zaposlene Centra. 



Sledil je nastop učencev folklorne skupine in pevskega zbora. Ob koncu so slavljencem zapeli 
rojstnodnevno pesem, jim voščili in se skupaj z njimi posladkali s slastno torto.                                                                     

Alenka Niedorfer 

SREČANJE V VARAŽDINU 

Na povabilo LU Ormož so 
se učenci PPVI 2 udeležili 
srečanja v Varaždinu. 
Srečanje je potekalo v 
okviru programa Evropske 
unije » Evropa za 
državljane« in kot 
zaključek projekta DS4S- 
Digital storytelling for 
seniors. Na srečanju so 
projektni partnerji LU 
Ormož, LU Ptuj in Pučko 
otvoreno učilište iz 
Varaždina predstavili vsak 
svojo zgodbo, ki so jo pripovedovali in posneli starejši,  sodelujoči v projektu.  

V okviru spremljevalnega programa so si udeleženci ogledali muzejsko zbirko v varaždinskem 
gradu, galerijo in mestno središče. Srečanje je bilo namenjeno tudi druženju, izmenjavi mnenj 
in izkušenj ter spoznavanju mesta Varaždin.  

                                                                                      Andreja Resman 

OBISK POLJAKINJE IN ITALIJANA 

V okviru sodelovanja z Mladinskim centrom Ormož sta nas obiskala Poljakinja Ewelina in Italijan 
Marte. V Ormožu sta bila na izmenjavi v okviru projekta Erazmus+. Oba sta pripravila zanimivo 
predstavitev svojih držav, krajev, v katerih živita, znanih poljskih in italijanskih športnikov, 
kulinarike in drugih zanimivosti. Najbolj pa so jima učenci prisluhnili, ko sta spregovorila po 
italijansko in poljsko. Oba sta se že naučila nekaj slovenskih besed, ki sta jih s pridom in ponosno 
uporabljala. Tudi učenci so se naučili nekaj osnovnih poljskih in italijanskih besed, kot je prosim, 
hvala, dober dan in nasvidenje. Obe srečanji sta bili za učence in učitelje zelo zanimivi.  

                                                                                                                 Andreja Resman 

SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK  

Projekt je potekal v času med  5. in  16. novembrom.  Tokratna »rdeča nit« je bila Ohranimo 
čebele.Potekale so različne dejavnosti: 

 obisk čebelarja, 

 šolski likovni natečaj  
» Čebelnjak«, 

 poslikava kozarcev za med, 



 ogled filma o kranjski sivki, 

 slovenski tradicionalni zajtrk z gostom, 
predsednikom Čebelarskega društva Ormož, 

 objava rezultatov likovnega natečaja in 
podelitev nagrad, 

 petje pesmi Čebelar. 

                                                                                                               
Mira Grmič Podgorelec 

 

 

 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT 

V torek, 27. novembra je na naši šoli potekal 
Dan odprtih vrat. Ravnateljica, mag. Mojca 
Visenjak, je v jedilnici šole sprejela obiskovalce 
in jim predstavila delo na šoli. Med obiskovalci 
so bili ravnatelji, svetovalni delavci šol in vrtca, 
učenci šol in starši. V prvem delu so imeli 
možnost spremljave pouka, tako so obhodili 
vse razrede in spoznali pristope, metode dela 
in različne materiale, ki jih učitelji uporabljamo 
pri vsakodnevnem pouku. V drugem delu so se 

predstavile dodatne obravnave logopeda, 
delovnega terapevta in fizioterapevta, ki jih 
obiskujejo učenci šole. Na dnevu odprtih vrat se 
je predstavilo tudi Društvo Sožitje Ormož. V 
kotičku za starše so lahko obiskovalci prisluhnili 
pozitivnim izkušnjam nekdanje učenke in njene 
mame, vezanim na šolanje na šoli s prilagojenim 
programom. Prav tako pa je koristne 
informacije staršem in drugim podelila mama 
učenca, ki se sedaj šola na šoli. Obiskovalcem so 
bile predstavljene tudi možnosti nadaljnjega 
izobraževanja učencev, ki zaključijo nižji izobrazbeni standard. Dan odprtih vrat smo zaključili s 
prikazom druženja mlajših učencev šole z otroki iz vrtca Ormož v telovadnici šole, ki so prikazali 
pomen sodelovanja, strpnosti in medsebojne pomoči. 

Tanja Prosnik Žunec 



BOŽIČNA PEKARNICA IN ČAJANKA S STARŠI 

V mesecu decembru je v oddelku PPVI1 potekal 
naravoslovni dan Božična pekarnica in čajanka s 
starši. Prvi del dneva je potekal tako, da so učenci 
ob pomoči učiteljic pripravili vse potrebno za peko 
piškotov - prostor, pripomočke in ves potreben 
material za delo.  Po receptu za kokosove trgance 
so učenci skupaj z učiteljicami pripravili testo.  

 

 

 

Ko je bilo vse pripravljeno, so se nam v drugem delu 
delovnega dne pridružili še starši.  

Učenci so skupaj s starši oblikovali različne oblike 
piškotov. Pri tem so bili vsi zelo ustvarjalni.  Hitro je 
prijetno zadišalo iz pečice. Med tem časom so učenci  
pripravili vse potrebno za čajanko. Po končanem delu 
so se skupaj s starši še nekaj časa družili ob čaju in 
sveže pečenih piškotih.  

Nataša Horvat 

 

RAZSTAVA ZGODOVINSKIH VIROV 
 
Učenci petega in sedmega razreda 
smo v okviru pouka družboslovja 
zbirali zgodovinske vire. Zbrali smo 
kar veliko materialnih in pisnih virov. 
Najstarejši predmet je bil iz obdobja 
prazgodovine. To je kamnita sekira, 
za katero so strokovnjaki ugotovili, da 
je bila narejena na prehodu iz 
kamene v železno dobo. Tako bi naj 
bila stara med 3000 in 4000 let. 
Razstavljeni so bili tudi predmeti, ki 
so stari več kot 100 let, kot je knjiga 
Antona Slomška  Djanje svetnikov 
božjih in razlaganje prestavnih 

praznikov ali svetkov z letnico 1853, mizarski oblič in lesena merilna naprava za merjenje kotov 
45° in 135°, čislo, slika s križem Jezusa. Nekaj je bilo mlajših virov, ki pa so vseeno stari toliko, 
da jih je marsikdo videl prvič. 
Zgodovinske vire so prispevali starši učencev in učitelji.  



Predmeti so bili razstavljeni v učnem stanovanju in ponujali možnost, da so starejši obiskovalci 
obujali spomin na stare čase, mlajši pa so spoznavali, kakšno je bilo življenje nekoč. 
                                                                                  

Učenci 5. in 7. razreda  

CICIDO 2019 – REVIJA OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV 

V tem letu so se naše Čebelice 
zopet ponosno udeležile revije 
otroških pevskih zborov CICIDO 
2019.  Pod mentorstvom 
učiteljic Aleksandre in Alenke so 
pridno vadili Mojega dedka, 
Polževo snubitev in Marsovsko 
pesem. Na revijo so se odpravili 
8. marca v Grajsko pristavo v 
Ormožu. Pri pesmi Polževa 
snubitev sta kot solista zapela 
Matej in Žan, pri pesmi 
Marsovska sta bila solista 
Marcel in Aleš. Učenci so nastop 
izvedli zelo uspešno. Na klavirju 
nas je spremljal Leon Lah, učitelj 
glasbe na OŠ Miklavž pri 
Ormožu. 

Alenka Niedorfer 

PEKA PUSTNIH MIŠK 

Pust je čas rajanja, veseljačenja in 
norčij. Je čas veselja ob pripravah na 



pomlad. Čas, ko pustne šeme prevzamejo oblast. 
Ker pa ni pravega pusta brez pustnih dobrot, smo 
se v oddelku PPVI1 odločili, da si bomo pripravili 
okusne pustne miške.  Učenci so skupaj z 
učiteljicami skrbno pregledali recept, pripravili 
vse potrebno in se lotili dela. Kar hitro je po vsej 
šoli zadišalo po pregrešno dobrih pustnih miškah, 
ki jih je hitro zmanjkalo.  

Nataša Horvat 

 

SPECIALNA OLIMPIADA 

V okviru interesne dejavnosti specialne olimpiade potekajo različne dejavnosti na šoli in izven 
nje. Že tretje leto so učenci vključeni v projekt Specialne olimpiade Slovenije Zdrav življenjski 
slog. S sodelovanjem v projektu se učenci navajajo na zdravo prehranjevanje, spoznajo pomen 
gibanja za ohranjanje zdravja in dobre kondicije, se trudijo uživati manj sladkarij in piti več 
navadne vode ter se vključevati v ožje in širše okolje. Projekt jim omogoča obiskovanje delavnic 
o zdravem načinu življenja ter kopanje v Laškem in vadbo v fitnes centru v Ormožu. 

Učenci sodelujejo na vseh regijskih in državnih igrah ter  turnirjih specialne olimpiade. Na 
tekmovanja se pripravljajo v okviru športne vzgoje in v okviru interesne dejavnosti. Pomembno 
je, da so učenci v dobri telesni kondiciji celo leto, ker so le tako lahko uspešni na tekmovanjih. 
Pri učencih se razvija zdrava tekmovalnost in sodelovalni duh. Športni rezultat ne predstavlja 
edine vrednote. Specialna olimpiada je način življenja, ki vključuje vadbo, druženje, socializacijo 
in tako celostno prispeva k višji kakovosti življenja športnikov specialne olimpiade. 

Šola je bila uspešna organizatorica regijskih iger SO v atletiki in namiznem tenisu. Prav tako smo 
bili že dvakrat organizatorji regijskih iger MATP. 

Naši športniki so se že udeležili več mednarodnih tekmovanj, tako evropskih kot svetovnih. 
Zadnji uspeh pa je dosegla Tamara Korotaj, ki je  na svetovnih igrah Specialne olimpijade, ki so 
bile  marca 2019 v Abu Dhabiju, osvojila kar dve medalji – srebrno v teku na 200m in bronasto 
v teku na 100m. Prav tako je osvojila 4. mesto v štafeti 4x100m. Tamarini dosežki so največji 
dosežki športnice SO v celi zgodovini naše šole. 

V letošnjem šolskem letu so se  športniki udeležili naslednjih tekmovanj: 

- Regijske igre specialne olimpiade v Lendavi 

- Državni turnir v atletiki v Mariboru 

- Svetovne igre specialne olimpiade v Abu Dhabiju  

Andreja Resman 

 



TAMARA NA SVETOVNIH IGRAH SPECIALNE OLIMPIADE V ABU DHABIJU 

Tamara Korotaj se je kot 
članica slovenske specialno 
olimpijske reprezentance 
udeležila svetovnih iger SO v 
Abu Dhabiju. Tekmovala je v 
atletiki in v teku na 200m 
osvojila srebrno medaljo, v 
teku na 100m bronasto in v 
štafeti 4x100m četrto mesto. 
Te uvrstitve so Tamarin 
največji dosežek na njeni 
športni poti.  
Tamara je začela s treningom 
atletike že na začetku šolanja 
na OŠ Stanka Vraza Ormož. Njena začetna disciplina je bila 50 m, kaj hitro pa je začela trenirati 
100 m. Ko ji tek po svoji progi ni več delal težav, pa je podaljšala še na 200 m. Prav s tema dvema 
disciplinama se je uvrstila na svetovne igre. V obeh je namreč osvojila zlato na atletskem 
tekmovanju v Mariboru in na državnih igrah v Ljubljani. 
Tamarina trenerka Andreja Resman je tista, ki jo nenehno spodbuja. V pripravah na  igre  je 
vsakodnevno trenirala tako v šolski telovadnici, na stadionu in v fitnes centru. Pri tem ji je veliko 
pomagal tudi učitelj športne vzgoje Aleš Jurčec.  
Tamara zelo rada hodi v šolo, ples je njeno največje veselje. Pleše v šolski folklorni skupini, poje 
pri pevskem zboru, rada hodi na izlete. Sodelovala je tudi v projektu Specialne olimpijade 
Slovenije Zdrav življenjski slog, v katerem  se športniki  učijo zdravih življenjskih navad. Sošolci 
so med igrami v Abu Dhabiju vsak dan navijali  zanjo, poslali so ji več posnetkov s spodbudnimi 
besedami. Tamara pa jim je obljubila, da jih bo peljala v Maribor na tortico, ko se vrne domov z 
medaljami. Z njimi bo zagotovo odšla tudi ravnateljica, mag. Mojca Visenjak, ki je Tamaro 
bodrila tudi na igrah. 

Tamara ima veliko oporo 
tudi v družini. Sestra 
Patricija je odlična 
rokometašica, trenutno igra 
za Ptuj. Spodbujata jo tudi 
mama in ata, ki ji je po 
telefonu sporočil, da 
je zvezda. Ima tudi brata 
Simona, ki skrbi za prevoze 
ter sestro Brigito, ki jo prav 
tako spodbuja na njeni 
športni poti. Doma ima še 
babico, ki je vsak dan 
spraševala, kdaj se bo 
Tamara vrnila. Mama je kar 

težko sprejela njen odhod na igre, a je takoj po izbiri dejala, da je to Tamarina življenjska 
priložnost.  



Tamara je ob koncu iger povedala, da ji je na igrah bilo najbolj všeč to, da so vsi navijali za 
športnike, da je  osvojila dve medalji in spoznala nove prijatelje.  
Tamari so v njeni vasi pripravili veličasten sprejem. Od Ormoža do Dobrave sta se s trenerko 
peljali s kočijo, na Dobravi pa ju je pričakala godba na pihala in množica ljudi. Vsi so Tamari 
čestitali za njene dosežke in jo spraševali, kako se je imela. Tamara je ponosno odgovarjala, da 
se ni nič bala poleta z letalom, da je vesela medalj in tega, da je videla veliko novih krajev in 
spoznala ljudi z vseh celin. Na vprašanje, ali bi še šla na svetovne igre, pa je odkrito odgovorila, 
da ne. Dom in domače ima zelo rada in jih je pogrešala.  

Andreja Resman 
 

DRUŽENJE S STARŠI 

V ponedeljek, 25. marca, smo 
preživeli dve šolski uri z našimi 
mamami, enim očetom in teto. 

Učiteljica Mira je pripravila 
ustvarjalne delavnice. Najprej 
je predvajala dva posnetka. Prvi 
je prikazoval, kako smo pri 
gospodinjstvu šivali s stičnim 
vbodom, drugi pa vrednotenje 
končnih izdelkov. 

Nato smo naše goste povabili, 
da naredimo vsak en podoben 
izdelek. Naloga nas učencev je 
bila, da naše starše naučimo 
šivati s stičnim vbodom. V 
začetku so imeli nekaj težav, ob naši pomoči pa je delo lepo steklo.  

Med šivanjem smo klepetali, poslušali glasbo, odrasli so spili kavico, mi pa smo se posladkali s 
piškoti. 

Vsi smo bili zadovoljni z našimi izdelki in druženjem. 

                                                                                         Učenci 5. in 7. razreda  

DRUŽENJE Z VRTCEM 

Učenci od 1. do 4. razreda so se v letošnjem 
letu družili s predšolsko skupino Prijatelji iz 
Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož. 
Izvedli smo štiri srečanja. V mesecu novembru 
smo jih povabili k sodelovanju v okviru Dneva 
odprtih vrat na šoli. Obiskovalcem smo 
prikazali naše sodelovanje in se pomerili v 
spretnostnih poligonih. V mesecu decembru 
je druženje potekalo na šoli in v vrtcu. Otroci 



so skupaj z učenci pekli slastne praznične piškote, s katerimi so se 
posladkali na skupni čajanki tik pred decembrskimi prazniki. V mesecu 
aprilu so otroci iz vrtca v naši telovadnici izvedli gledališko igro z 
naslovom Pod medvedovim dežnikom, s katero so se odlično izkazali 
na srečanju gledaliških skupin. 

Tanja Prosnik Žunec 

 

 

OTROŠKI PARLAMENT 

V šolskem letu 2018/19 smo v okviru otroškega parlamenta nadaljevali 
z obravnavo teme Šolstvo in šolski sistemi. 

Na srečanje medobčinskega parlamenta smo se pripravljali v okviru skupnosti učencev šole. 
Posvetili smo se medsebojnim odnosom, saj so le – ti pomembni za dobro počutje vsakega 
posameznika in tudi skupine kot celote. Govorili smo o pomenu poznavanja in upoštevanja 
šolskih in razrednih pravil. 

Poudarjali smo tudi pomen druženja z vrstniki iz okolja ter pomen vključevanja v različne 
aktivnosti, ki potekajo tako v kot izven šole. 

Na 13. medobčinski parlament smo se v sredo, 3. 
aprila, odpravili Matej Pleh, Valentina Pevec in Alojz 
Hojč, ki smo zastopali OŠ Stanka Vraza. Spremljali sta 
nas mentorica Kristina Podgorelec in praktikantka 
Špela Kuhar. Parlamenta se je udeležila tudi 
ravnateljica, mag. Mojca Visenjak. Srečanje je 
potekalo v Beli dvorani. Prisluhnili smo poročilom 
učencev ostalih šol in podali zaključke pogovorov na 
naših srečanjih skupnosti učencev šole. 

Po poročilih se je pod vodstvom Urha Lukmana, ki je 
med drugim tudi občinski svetnik, razvila debata o 
obravnavani temi. 

Po zaključeni debati je sledilo še druženje na kosilu v 
OŠ Ormož. 

Za nami je nova izkušnja, ki opredeljuje eno izmed letošnjih podtem otroškega parlamenta – 
šola za življenje. Dodobra smo izkoristili možnost, da se pokažemo v širšem lokalnem okolju in 
se družimo z vrstniki. Naučili smo se, da nastopati pred drugimi ni tako hudo, kot smo mislili 
pred tem. 

Matej, Valentina, Alojz, Kristina 

 



CICI  VESELA  ŠOLA 
 
V šolskem letu 2018/2019 so interesno dejavnost 
obiskovali učenci tretjega razreda. V Cici veselo šolo 
so vključene teme, ki so povezane z učnim načrtom 
prvega triletja in nadgrajujejo znanje učencev. Tako 
je v tem letu zajemala teme športa, kulture, 
umetnosti, tehnike in znanosti. Teme, ki smo jih 
obravnavali letos so bile: Tudi pri nas pripovedujemo 
pravljice, Zgodba o denarju, Radi jemo, Veseli 
december, Čas, najstarejša glasbila, Barve, vzorci in 
oblike v naravi, Leti, leti, leti…letalo, Igrače. Učenci 
so bili zelo radovedni in vedoželjni, zato smo 
dodatna znanja iskali tudi v knjigah, uporabili splet in veliko praktično preizkušali. Vsi učenci so 
v mesecu aprilu uspešno rešili Cici vprašalnik in si prislužili pohvalo Modrega medveda. 
 

                                                                                                                      Tanja Prosnik Žunec 
 

REGIJSKE IGRE SOS MATP V MURSKI SOBOTI 

V sredo, 10. aprila, so potekale regijske iger 
Specialne olimpiade - MATP v Murski Soboti. Na 
tekmovanju se je zbralo 100 športnikov SOS ter 53 
trenerjev in spremljevalcev iz 11 različnih institucij 
Pomurske in Podravske regije. Kulturni program so pripravili učenci OŠ IV Murska Sobota s 
svojimi mentoricami. Športniki so se pomerili na 7 tekmovalnih postajah, kjer so pokazali svoje 
spretnosti. Športniki OŠ Stanka Vraza so bili dobro pripravljeni in so naloge na postajah izvedli 
v skladu s pravili. Vsi sodelujoči športniki so ob koncu tekmovanja dobili medalje in skupinsko 
priznanje za udeležbo na regijskih igrah SOS MATP. 



Marija Mohorič 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE »RAČUNANJE JE IGRA« 

13. aprila smo se Žan, Aleš in Matej udeležili državnega tekmovanja v računanju, ki je bilo na 
Jesenicah. 

Zgodaj zjutraj ob pol šestih smo vstopili na avtobus. Najprej smo se ustavili na Ptuju, kjer smo 
pobrali dva učenca osnovne šole Ljudevita Pivka. Nato smo se odpeljali v Maribor, kjer se nam 
je pridružilo še osem učencev osnovne šole Gustava Šiliha. V Slovenski Bistrici je vstopil še 
učenec osnovne šole Minke Namestnik Sonje. 

Končno smo bili vsi.  Udobno smo se 
namestili, nekateri smo dremali, drugi so se 
pogovarjali in mislili na naloge, ki so nas 
čakale. 

Ker so bili na avtocesti zastoji,  je vožnja 
trajala cele štiri ure. Malicali smo kar na 
avtobusu, saj za postanek ni bilo časa. 

Ko smo prispeli v Jesenice, smo se najprej 
prijavili. Potem je bil sprejem tekmovalcev 
in dobili smo tudi navodila za reševanje 
nalog. Razdelili so nas v skupine po 

razredih. Nato smo odšli v učilnice, kjer so nas čakali testi. Naloge so bile zelo težke. 

Po pisanju testov smo se odpravili na osrednji trg, kjer je potekal festival »Meteorita«. Izvedeli 
smo, da je pred desetimi leti padel na hrib v okolici Jesenic meteorit, ki smo si ga lahko ogledali 
in ga tudi prijeli v roke. 

Sledilo je kosilo in še pot domov. 

                                                                                             Najboljši matematiki naše šole     



PRVOMAJSKE POČITNICE 

Počitnice so bile od 27. 4. do 5.5. So v pomladnem času. Značilno je, da sta znotraj počitnic dva 
praznika. 

Počitnice sem preživel doma in na morju. V ponedeljek in torek sem obiskal dedka in babico. V 
četrtek pa smo se odpeljali proti morju. Na poti smo se ustavili v Volčjem potoku. Zelo so mi bili 
všeč dinozavri. Na morju smo se kopali v bazenu, hodili na sprehode in se vozili z vlakcem. V 
soboto pa smo šli domov. 

Med počitnicami mi je bilo najbolj všeč kopanje v bazenu. 

Matej Pleh 

 

PUSTI SONCU V SRCE 

Naša šola je že tretjič sodelovala v mednarodnem projektu festivala videov S-factor, ki ga je že 
tradicionalno organizirala OŠ Milke Šobar – Nataše iz Črnomlja. Gre za projekt, ki promovira 
inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami skozi uprizoritvene 
umetnosti in izdelovanje filmov. 

Letos smo k sodelovanju povabili učence osnovne šole iz Središča ob Dravi. Tako smo se družili 
s središkimi učenci 7. in 8. razreda, ki obiskujejo izbirni 
predmet vzgoja za medije – televizija. 

Skupna tema letošnjih videov je bila SONCE, zato smo 
za glasbeno podlago izbrali pesem skupine Kingston 
Pusti soncu v srce. Pesem je živahna, pozitivna, govori 
tudi o hrepenenju. Ugotovili smo, da vsi otroci 
hrepenijo po podobnih stvareh: igri, druženju, 

nogometu, sprejetosti … Tako smo 
se odločili, da bo naše ključno vodilo 
druženje in spoznavanje drug 
drugega preko igre. Srečali smo se 
dvakrat; in sicer v ormoškem parku 
ter na igrišču in pred šolo v Središču. 
Vse posnetke so naredili učenci. 
Med druženjem smo se razdelili v 
mešane skupine. Vsaka skupina je 
imela tablico in je sama kreirala, kaj bo počela, kako se bo igrala in kaj bo posnela. Otroci so bili 
zelo ustvarjalni in sproščeni. Bilo jih je prav lepo opazovati. 

Nastal je preprost, a čudovit video, ki izžareva sproščeno druženje in sprejemanje vseh otrok. 
Uspelo nam je spustiti sonce v srce. To so opazili tudi drugi, saj so nam pri glasovanju spletni 



obiskovalci namenili 4. mesto, prav tako pa so nas na 4. mesto uvrstili učenci sodelujočih šol. 
Bravo mi! 

Urška Vodušek 

SPREJEM SPECIALNIH OLIMPIJCEV PRI PREDSEDNIKU DRŽAVE 

Predsednik države Borut Pahor je v ponedeljek, 6. maja, pripravil sprejem za vse udeležence  
svetovnih iger specialne olimpijade, ki so bile letos marca v Abu Dhabiju in Dubaju. Na sprejem 
v predsedniško palačo so bili povabljeni tudi trenerji športnikov, ravnatelji šol, direktorji 
zavodov in predsedniki društev, iz katerih so bili športniki. 

Naši olimpijki Tamari  so se na 
sprejemu pridružili njena trenerka in 
učiteljica Andreja Resman, ravnateljica 
Mojca Visenjak in športni pedagog Aleš 
Jurčec. V sproščenem vzdušju so se 
pozdravili stari prijatelji iz ZAE, veseli, 
da se zopet srečajo. Kmalu se jim je 
pridružil predsednik Pahor, ki je zbrane 
pozdravil, pohvalil prizadevnost 
športnikov in trenerjev in posebej 
pohvalil dosežke vseh udeležencev 
iger. Skoraj z vsakim je spregovoril 
nekaj besed in se fotografiral. Tudi 
Tamaro je ogovoril. Na njegovo 
vprašanje, v katerem športu je 
tekmovala, je odgovorila » bejžala 
sem«, česar pa seveda ni razumel. 
Tamara je to hitro ugotovila in mu 
povedala, da je tekla. 

Po sprejemu so se športniki in ostali 
udeleženci družili v sproščenem 
vzdušju ob zasluženi pici, ki je 
nadomestila obljubljeni piknik, ki pa je  
odpadel zaradi slabega vremena. Mogoče pa še kdaj bo! 

  Andreja Resman 

DAN EVROPE 

Priprave na izvedbo aktivnosti v okviru Dneva Evrope so potekale že nekaj časa pred samim 
dnevom. 

V petek, 10. maja,  je potekala prireditev na dvorišču grajske pristave. 



Na stojnici smo letos razstavljali: 

 osebno izkaznico 
Madžarske – plakat z 
obrisom države in 
vpisanimi večjimi mesti ter 
osnovnimi podatki o državi; 

 plakat o Rubiku – izumitelju 
vsem dobro znane 
Rubikove kocke ter velik 
model Rubikove kocke; 

 podatke o znanih 
osebnostih Madžarske; 

 knjižna kazala v barvah madžarske zastave z osnovnimi frazami v madžarskem in 
slovenskem jeziku; 

 madžarski denar 
 in ponujali langaše – znano madžarsko jed. 

Vsi učenci in zaposleni smo si ogledali tudi stojnice, na katerih so druge šole predstavljale 
izbrane države. Učenci folklore so se v okviru kulturnega programa predstavili z znanim 
madžarskim plesom – čardašem, učenci pevskega zbora pa so v  madžarskem jeziku zapeli 
pesem o komarju in njegovih prijateljih. Za konec smo se razveselili še nastopa glasbene gostje 
Nike Zorjan in se z njo tudi fotografirali. 

Na sosednji stojnici so se, kot že vrsto let, predstavili tudi gostje iz Centra za odgoj i obrazovanje 
Tomislav Špoljar iz Varaždina. 

                                                                       Kristina Podgorelec 

VRTNA ČAJANKA 

Učenci OŠ Stanka Vraza so tudi letos 
sodelovali v Centru 
medgeneracijskega učenja, ki v 
Ormožu poteka že šesto leto v 
organizaciji LU Ormož. Od jeseni do 
poletja so se udeležili različnih 
srečanj, ki vsako prvo sredo v 
mesecu potekajo pri eni izmed 
sodelujočih članic.  

V mesecu maju je bila naša šola na 
vrsti kot gostiteljica srečanja. Učenci 
PPVI so se odločili, da bodo skupaj z 
učiteljico Andrejo pripravili vrtno čajanko v atriju šole. Vreme nam je bilo tisto sredo naklonjeno 
in čajanka je bila uspešno izpeljana. V goste so prišli predstavniki Društva upokojencev Ormož, 
OŠ Ormož in Gimnazije Ormož. Skupaj se je na čajanki zbralo 16 udeležencev. Poskusili so 2 vrsti 



čaja: čaj iz kopriv in melisin čaj. S pomočjo čaja iz kopriv se da izgubiti kakšen kilogram, melisin 
čaj pa pomirja pri velikih dnevnih naporih ali pa pomaga pri nespečnosti. 

Čajanka je potekala v prijetnem vzdušju. Gostje so si ogledali tudi šolski vrt, kjer že počasi zorijo 
jagode in se rdeči ribez. Nekateri udeleženci so se odločili, da bodo nadaljevali s pitjem čaja iz 
kopriv, drugi pa mogoče naslednje leto.  

                                                                                                                 Andreja Resman 

 

REGIJSKE  IGRE V ATLETIKI  V SLOVENSKI  BISTRICI 

V torek  21. maja smo šli na regijske igre, ki so bile v Slovenski Bistrici. Peljali smo se s kombijem. 
Za našo šolo smo tekmovali  Alojz, Valentina, Aleš, Marcel, Samanta in jaz. Jaz sem tekmoval  v  
štafeti mešanih dvojic. Dosegli smo 3. mesto in prejeli  bronaste medalje.   

                               Matej Pleh 

S kombijem smo se peljali v Slovensko Bistrico. Najprej smo imeli malico. Tekmovali smo Matej,  
Aleš, Samanta , Alojz in Marcel. Jaz sem tekmovala  v štafeti  in dosegli  smo tretje mesto. 

Zaključili smo s podelitvijo  medalj. V  štafeti  smo vsi štirje dobili bronaste medalje. Šli smo na 
kosilo  v sosednjo šolo. Po kosili smo se odpeljali nazaj  v šolo. Tam mi je bilo zelo lepo.                                                                                      

                                                                                                                                       Valentina Pevec 

Ko smo prispeli v Slovensko Bistrico, smo malicali. Po malici smo se pripravili na tek na 300 
metrov. 

Najprej so tekla dekleta, potem pa jaz oziroma fantje. Nato smo počivali, popili vodo in navijali 
za druge tekmovalce. 

Tekmoval sem tudi v disciplini skok v daljino. Prvi skok je bil poskusni. Moj najdaljši skok je  

meril 4,34 metrov. Naslednji tekmovanji sta bili tek na 60 metrov in štafeta. Na koncu 
tekmovanja smo imeli podelitev medalj.  

Dosegel sem srebrno medaljo v teku na 300 metrov, zlato medaljo v teku na 60 metrov, zlato 
medaljo v skoku v daljino in bronasto medaljo v štafeti 4x100 metrov. 

Alojz Hojč 

NARAVOSLOVNI DAN NA TRAVNIKU 

V četrtek, 23. maja so imeli učenci naravoslovni dan. Po malici so se z učiteljicami odpravili na 
travnik ob gozdu na Dobravo. Pozorno so poslušali in upoštevali navodila za varno gibanje in 
hojo ob cesti. Ob pomoči učiteljic so poiskali in nabrali cvetlice, ki so jih imeli na slikah. Slike so 
nato primerjali s cvetlicami v naravi. Učiteljica je poiskala in pokazala tudi nekaj travniških živali.  



Ob pomoči učiteljev so uspeli ujeti 
mravlje, različne hrošče in čebelo, ki 
so jih potem lahko opazovali skozi 
povečevalno lupo v steklenici. Našli 
so tudi polža in krta. Naučili so se, da 
je potrebno z živalmi skrbno ravnati. 
Takoj po ogledu so žuželke spet 
spustili nazaj v naravo. Ob vrnitvi v 

šolo so si učenci ogledali nabrane cvetlice v 
šopku, ki so jih dali v vazo. Ogledovali, tipali  
in spoznavali so še dele rastlin, barve cvetov 
in imena cvetlic, ki so jih nabrali. Ogledali  so 
si fotografije cvetlic, ki so jih posneli na 
travniku. Na koncu so si še ogledali in 
poslušali nekaj posnetkov o življenju žuželk in 
oglašanju travniških živali.  

Marija Mohorič 

 

 

 

 

PRAVLJIČNA JOGA 

Vsak torek  imamo uro joge. Učimo se pravilnih tehnik dihanja, s katerim umirimo um in telo, 
urimo koncentracijo, izboljšujemo ravnotežje, koordinacijo in prožnost telesa, vztrajnost ter 
odnos do lastnega telesa. Joga kot taka dobro vpliva na otrokovo telesno držo, zbranost, 
ustvarjalnost, zavedanje lasnega telesa in umiritev telesa. Spremlja nas tudi sproščujoča 
umirjena glasba. Otroci na uri joge uživajo, se sprostijo in se razgibajo. Poslužujemo se asan- 
položajev, ki so sestavni del joge. Včasih si skušamo narediti tudi zanimivo zgodbo za položaje, 
ki jih izvajamo. 

Letos smo se naučili kar nekaj položajev, ki smo jih dobro osvojili in izboljšali. 

Naši najljubši položaji pri jogi so drevo, strehica, položaj otroka, položaj zajčka, kobra, sveča in 
vrana. 

                                                                                          Marina Roškar 

 



BRALNA ZNAČKA … PRI NAS 

 

 Slovenski pesnik Tone Pavček v svoji pesmi Branje pravi takole: 

»Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

 Brati je na sploh enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

 A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje.« 

 

Bralna značka je vseslovensko gibanje, ki spodbuja mlade k branju in širjenju bralne kulture. 
Tudi na naši šoli so učenci pridno brali knjige s priporočilnega seznama ali po lastnem izboru, 
primerne njihovi starosti. O prebranem so učenci zapisali ali ilustrirali v bralno mapico in 
knjižničarki ustno poročali. Zaključna prireditev je bila v Domu kulture Ormož, kjer nas je skupaj 
z učenci Osnovne šole Ormož pričakala otroška in mladinska pisateljica Nataša Konc Lorenzutti. 
Njeno delo Avtobus ob treh so v tem šolskem letu učenci 7. razreda prebirali v projektu Rastem 
s knjigo. Bralno značko je osvojilo 11 učencev. Vsem prejemnikom priznanj še enkrat čestitamo! 

Simona Sakelšek 

PETKOVO PODALJŠANO BIVANJE 



Ob petkih je pri podaljšanem bivanju veljalo pravilo »Danes ne delamo domačih nalog, čas je 
za zabavo«. Tako smo z učenci sklenili, da bomo čas posvetili drug drugemu, obiskom različnih 
delavnic ter kuhanju sladkih dobrot za prijatelje. 

Na povabilo Pokrajinskega muzeja 
Ormož smo se odpravili na pustne 
delavnice in okrasitev kamenja za 
njihovo gredico, v Mladinskem centru 
smo preživeli zabavne urice z go. 
Tjašo, v Grajskem centru za družine pa 

nam je ga. Mojca predstavila novo tehniko 
barvanja pirhov. 

Kadar smo si zaželeli kaj sladkega, smo seveda 
podvihali rokave in skuhali čokoladni puding ali 
spekli jabolčni »štrudl«. S pripravljenimi dobrotami 
so se posladkali vsi na šoli. 

Alenka Niedorfer 

DRUŽENJE Z UČENCI OSNOVNE ŠOLE ORMOŽ 

Z učenci Osnovne šole Ormož, ki v tem šolskem letu 
zaključujejo svoje osnovnošolsko izobraževanje, smo se 
družili vseh devet let. Z nekaterimi smo se spoznali že, ko 
so bili zadnje leto v vrtcu. Druženja so potekala vsako leto 
dva do trikrat. Srečevali smo se na njihovi ali na naši šoli, 
se spoznavali, učili prepoznavati in sprejemati drugačnost, 
se učili strpnosti, komunikacije in spoznavali načine pouka 
na obeh šolah. Naša druženja so imela športne, učne, 
kulturne in družabne vsebine. Skupaj smo se odpravili tudi 
v Planico ter na Pokljuko, kjer smo družno navijali za 
najboljše športnike na svetu.  

Naše zadnje 
druženje, ki je 
hkrati pomenilo 
tudi slovo od te 
generacije učencev, je potekalo v jedilnici naše šole. 
Predstavili smo jim rezultate ankete, ki je bila 
opravljena s ciljem analize vseh druženj. Izdelali smo si 
zapestnice prijateljstva, popili sok, pojedli pecivo ter še 



zadnjič poklepetali v takšni sestavi. Ob slovesu smo drug drugemu zaželeli dosti uspehov na 
nadaljnji življenjski poti ter si obljubili, da bomo izkušnje, ki smo jih pridobili v času naših druženj 
prenašali tudi na druge ljudi.  

Pa še nekaj vprašanj in odgovorov iz analize devetletnega sodelovanja, ki lahko vsakega, ki jih 
bo prebral spodbudi k razmisleku. 

Meniš, da so takšna druženja koristna? 

• Spoznavamo, da smo ljudje različni, a hkrati tudi 
zelo podobni. 
• Od teh oseb se lahko naučimo kaj novega. 
• Prideš do spoznanja, da smo vsi samo ljudje in da 
imamo enake pravice. 
• Lažje dojameš, da nismo vsi enaki in tako lažje 
sprejemamo drugačnost . 
• Spoznali smo, kakšne so osebe s posebnimi 
potrebami in kakšni moramo biti mi do njih. 
• Pomagajo nam razumeti ljudi, ki potrebujejo več 
pozornosti. 
• Začnemo spoštovati drugačne in jih ne obsojamo. 
• Spoznamo, kako moramo ravnati z osebami, ki 
potrebujejo več pomoči.  
Se ti zdi prav, da se družite učenci, ki obiskujete tako 
imenovano »redno« osnovno šolo in tisti, ki 

obiskujejo šolo s prilagojenim programom? 
• Spoznavamo nove prijatelje in    
izmenjujemo izkušnje. 
• Vsi spoznavamo način pouk na obeh šolah. 
• Da vidimo svet iz njihove perspektive. 
• Smo enakovredni in imamo enake pravice. 
• Je zabavno. 
• Naučimo se ceniti življenje. 
 
 

So ti bila druženja z učenci OŠ Ormož všeč? 
 

• Bil sem vesel ker smo se igrali in 
zabavali. 

• Skupaj smo se imeli lepo. 
• Od njih smo se naučili, kako se 

obnašati, ko gremo na obisk. 
• Spoznavali smo nove vrstnike, 

prijatelje. 
• Bilo je v redu, ker so bili prijazni. 



• Pridejo k nam in nas boljše spoznavajo, ugotovijo, da smo prijazni. 
Kristina Podgorelec 

ŠOLA V NARAVI 

Učenci PPVI1 so v mesecu juniju šli v šolo v naravi, ki je 
trajala dva dni. Odpravili so se v Prekmurje, natančneje v 
Tešanovce, v Panonsko vas. Bivali so v čudoviti Panonski vili. 
Šolo v naravi so začeli sladko, saj so si ogledali lokalno 
podeželsko čokoladnico Passero, kjer so spoznali življenje in  
delo na domačiji Passero, si ogledali, kako se izdelujejo 
čokoladni pralineji in jih potem tudi kar nekaj degustirali. Po 
kosilu  so se odpravili v bližnje terme VIVAT, kjer so učenci 
uživali v vodnih radostih. Po večerji je sledil krajši sprehod, 
zatem so učenci uživali v poslušanju zvokov narave in se 
sproščali na ležalnikih ob ribniku. Po napornem dnevu so vsi 
brez težav sladko zaspali in si nabrali moči za novi dan. Naslednji dan so se učenci po jutranji 
negi odpravili na jutranjo telovadbo. Po telovadbi je sledila učna ura, kjer so spoznavali glavne 
značilnosti Prekmurja, podrobneje pa so učenci spoznali štorkljo. Zatem je ponovno sledilo 
kopanje v termah Vivat, kjer so učenci lahko uživali tudi v zunanjih bazen, saj so temperature 
to tudi dopuščale. Po kopanju so imeli kosilo in ustvarjalne delavnice, kjer so si izdelali spominski 
obesek, ki jih bo spominjal na prijetne dni, ki so jih preživeli v Panonski vasi.  

 

 

 



 

 

Nataša Horvat 

DRUŽENJE TREH ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

Za konec šolskega leta so se učenci od 1. do 4. razreda 
družili z učenci OŠ Ljudevita Pivka Ptuj in Cvetka Golarja 
Ljutomer. Letos je naše druženje potekalo v Ljutomeru. 
Učenci so se že v jutranjih urah zbrali na železniški postaji. 
Na vlaku, ki je prišel s ptujske smeri so jih že čakali prijatelji 
iz OŠ Ljudevita Pivka Ptuj. Naša izstopna postaja je bila 
Ljutomer mesto. V parku so imeli učenci najprej malico, 
nato so se 
odpravili proti 
šoli. Ob prihodu 
na šolo so nas 
učenci OŠ 
Cvetko Golar 

lepo pričakali. Učenci so se razdelili v skupine in s 
skupnimi močmi, v duhu sodelovanja, uspešno 
premagali vse naloge, ki so bile pred njimi. Za vsako 
uspešno rešeno nalogo so prejeli sličico morske 
živali, ki so jo na koncu prilepili na velik lonček, ki jim 
bo v teh vročih počitniških dneh še kako koristil. 
Naše druženje se je končalo s sladkim 
presenečenjem in vožnjo v Ormož. 

 

Tanja Prosnik Žunec 



CŠOD PECA 

V času od 10. do 14. junija smo se udeležili šole v 
naravi . Šli smo na Peco. 

V ponedeljek zjutraj smo se zbrali pred šolo. Ob 7.30 
smo se z avtobusom 
odpeljali do Dravograda. 
Tam smo si pogledali 
Dravograjsko jezero. Po 
ogledu smo se odpeljali 
do doma Peca. Za vsak 
dan smo imeli urnik 

dejavnosti. Najbolj mi je bilo všeč športno plezanje. Splezati mi je 
uspelo do vrha. Zanimiv je bil tudi ogled rudnika Mežica. V četrtek 
smo se sprostili ob plesu.  

Polni lepih vtisov smo se v petek vrnili domov. 

     Matej Pleh 

 

 

Marcel Ribič: Počitnice 

 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Teo Rajh: Hiše v mestu                             Anže Majhen: Hiše v mestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka Pevec: Šopek za mamico, prepis 

  



KOLAŽ DELA IN IZDELKOV UČENCEV  5. IN 7. RAZREDA  



KRESNICE 

ŠTEVILKA 43 

ŠOLSKO LETO 2018/19 

 

IZDALA 

OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ 

DOBRAVSKA ULICA 13A 

 

UREDNIŠKI ODBOR 

UČENCI IN DELAVCI ŠOLE 

 

ZBRALA IN OBDELALA 

KRISTINA PODGORELEC 

 

LIKOVNE IZDELKE SO PRISPEVALI UČENCI ŠOLE 
 

 


