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SPREMNA BESEDA
Čaka nas vroče poletje. Tako učitelji kot učenci si bomo v počitnicah nabirali moči za novo
šolsko leto, ki prihaja. Čestitam vsem učencem, da ste v iztekajočem se letu tako zagnano,
uspešno, z mnogo dobre volje odkrivali nova znanja, osvojili nove spretnosti in v sebi našli še
neodkrite talente. V vas je neizmerna energija, ki nas tako vas kot učitelje iz leta v leto žene
naprej. To smo skupaj dokazali tudi letos.
Zahvaliti se želim vsem učiteljem in staršem. Skupaj nosimo odgovornost za naše otroke in
šolo, ki jo obiskujejo. Menim, da delo opravljamo vzorno, kar dokazuje tudi 41. izdaja naše
šolske revije KRESNICE. Zanimive vsebine, refleksije in komentarji naših dosežkov in
dogodkov bodo tako za vedno ostali zapisani in sveži v spominu.
Sonce nas bo razjasnilo, veter nas bo razbistril, pokošena trava nas bo povezala z zemljo in
voda nam bo dala moč, da zaplavamo naprej. Naj bodo vaše počitnice tako lepe ali še lepše, kot
je bilo leto, ki sem ga preživela z vami.

Ravnateljica:
mag. Mojca Visenjak
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DELO PRI POUKU IN INTERESNIH DEJAVNOSTIH
Delovni dan na vrtu
V sredo, 7. 9. 2016, so se učenci zbrali v šoli. Po malici so se uredili in preoblekli za delo na
vrtu. Pot jih je vodila mimo vrtca po poti do mesta. Sprehodili so se mimo občine, prečkali
cesto in se napotili na vrt k teti Ani, ki nam že nekaj let omogoča obdelavo ene grede na njenem
vrtu. Teta Ana nam je prijazno ponudila še orodje in delo se je pričelo. Vsi učenci so sodelovali
pri delu po svojih zmožnostih. Najprej so si ogledali, kaj vse je letos zraslo na vrtu. Nato so ob
pomoči učiteljic pospravili pridelke, odstranili travo in listje ter pripravili gredico. Na gredico
so nato še posejali zimsko solato. Po končanem delu so še pospravili orodje in odnesli pridelke
v šolo. Bil je lep sončen in uspešen delovni dan.
Marija Mohorič
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Naravoslovni dan na travniku
Po malici so se učenci z učiteljicami odpravili na travnik v bližnji okolici. S seboj so v
nahrbtnikih vzeli vodo in povečevala za opazovanje cvetlic in živali v njihovem naravnem
okolju. Pot jih je vodila mimo pokopališča do glavne ceste in mimo odlagališča za smeti.
Pozorno so poslušali in upoštevali navodila za varno gibanje in hojo ob cesti. Pred gozdom so
zavili na levo in se po stranski cesti spustili do travnika. Najprej so popili malo vode in
raziskovanje se je pričelo. Ob pomoči učiteljic so poiskali cvetlice, ki so jih imeli na slikah.
Slike so primerjali s cvetlicami v naravi. Poiskali pa so tudi nekaj travniških živali. Ob pomoči
učiteljev so uspeli ujeti mravlje, hrošča, pajka in metulja. Naučili so se, da je potrebno z živalmi
skrbno ravnati. Takoj po ogledu so jih spet spustili na prosto v naravo. Ob poti nazaj v šolo so
še našli polža, ki so si ga tudi lahko ogledali. In že jih je pot vodila nazaj v šolo. V šoli so se
nato najprej malo spočili in potem so si še ogledali fotografije, ki so se posnele na travniku.
Marija Mohorič

6

Naravoslovni dan v doživljajskem parku Vulkanija
22. septembra 2016 smo učenci 8. in 9. razreda v okviru naravoslovnega dne obiskali
Doživljajski park Vulkanija v kraju Grad na Goričkem.
Ob 10. uri nas je sprejel vodič. Najprej smo si ogledali maketo vulkana in na interaktivni plošči
igrali igrice, ki so bile povezane z delovanjem vulkanov.
Nadeli smo si čelade in vstopili v lavino cev. Skozi svet vulkanov nas je vodil krtek Oli. Na
poti smo si ogledali 3D stereoskopske filme o nastanku vesolja ter življenje in izbruh vulkana.
V geološkem muzeju smo si ogledali zbirko kamnin, spoznali olivin in si ogledali film o
Goričkem.
Ogledali smo si razstavo dijakov srednje šole za oblikovanje iz Ljubljane in spoznali še
nekdanjo predelavo usnja v Lednarjevi usnjarni.
Po ogledu smo se odpeljali v šolo. Med potjo smo ugotavljali, kako bi bilo lepo, če bi lahko vse
učne vsebine spoznavali na takšen način.
Učenci 8. in 9. razreda
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Sajenje lončnic

POSTOPEK:


obiščeš trgovino Jurko,



kupiš sadike, zemljo, cvetlična korita,



vse odneseš v šolski atrij,



korita napolniš z zemljo,



previdno posadiš sadiko,



zaliješ,



korita položiš na okensko polico,



sedeš in uživaš.

Srečko Hojč, Melani Prijol, Alen Špendija, Daniel Gjerek
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Skupaj je lažje
Da se lažje kaj nauči,
včasih združimo moči.

Najprej ribali smo zelje,
to bilo je vsem v veselje.

Potlej kekse pekli smo,
da življenje slajše bo.

Ko smo tretjič se dobili,
smo se z zeljem pogostili,
in sklenili,
da se bomo še dobili.

Najstarejši
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Tradicionalni slovenski zajtrk
V okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka so na naši šoli od 14. do 18. novembra potekale
različne dejavnosti.
Vsi učenci so izdelali svojo podlago za pogrinjek. Najprej so narisali ali nalepili motiv na risalni
list, nato pa so izdelek še plastificirali. Podlago so v petek uporabili za pogrinjek pri zajtrku.
Vsak razred je izdelal plakat z vsebino, ki se je nanašala na sestavine Tradicionalnega
slovenskega zajtrka:


slovenska jabolka,



slovenski med,



domači kruh,



pridelava mleka.

Plakate so obesili v jedilnici.
Učenci, ki so izdelali plakat o slovenskih jabolkih, so pripravili še razstavo jabolk.
Starejši učenci so v okviru gospodinjskega pouka v torek in sredo prikazali pripravo masla iz
sladke smetane.
V sredo so učenci z učitelji obiskali čebelnjak na Dobravi. S čebelami se niso srečali, saj so te
bile že na zimskem spanju. Popili so čaj z medom in poskusili medene kekse. Najbolj zanimivo
pa jim je bilo, ko so se lahko fotografirali v čebelarski opremi.
Starejši učenci so vsem učencev šole izračunali indeks telesne mase. Ugotovili so, da ima 11
učencev od 20 normalno telesno težo, 6 učencev ima premajhno telesno težo, 3 učenci pa so
pretežki.
V petek zjutraj so starejši učenci pripravili vse potrebno za svečan zajtrk. Najprej jih je
pozdravila ravnateljica, nato pa je spregovorila gostja gospa Hinka Hržič, svetovalka za kmečko
družino in dopolnilne dejavnosti v ormoški izpostavi Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
Spomnila je na pomen hrane, ki jo pridelamo v domačem okolju.

10

V prijetnem vzdušju so učenci in učitelji poskušali domače dobrote: kruh, maslo, med, mleko
in jabolka.
Dejavnosti so zaključili ob 10. uri, ko so zapeli pesem Čebelar v zahvalo slovenskim
čebelarjem, ki so pred desetimi leti z Medenim zajtrkom spodbudili Tradicionalni slovenski
zajtrk.
Mira Grmič Podgorelec
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Dan odprtih vrat PGD Ormož
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in PGD Ormož je v četrtek, 13. oktobra 2016,
organiziral že tradicionalni dan odprtih vrat. Člani gasilskega društva so nam predstavili potek
reševanja ljudi in gašenje s peno. Predstavili so nam delo gasilcev na intervenciji, potrebno
gasilsko opremo in orodje. Razkazali so nam tudi gasilski tovornjak.

Tanja Prosnik Žunec
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Pevski zbor Čebelice
Obisk starejših
V četrtek, 30. 3. 2017, so se tako kot vsako leto pevski zbor Čebelice in folklorna skupina
Osnovne šole Stanka Vraza odzvali vljudnemu povabilu Centra starejših občanov Ormož.
Stanovalci Centra so ta dan praznovali rojstne dni za vse, ki so rojeni v mesecu marcu. Najprej
je vse starostnike in učence z učitelji pozdravila strokovna vodja Centra, Mihaela Voršič. Sledil
je pozdrav učiteljice Andreje, ki se je zahvalila za povabilo, slavljencem izrekla voščilo in
pozdravila vse stanovalce in zaposlene Centra. Sledil je nastop učencev pevskega zbora in
folklorne skupine, ki jo je na harmoniki spremljal Tadej Muhič. Ob koncu so slavljencem vsi
skupaj zapeli rojstnodnevno pesem in se skupaj z vsemi stanovalci posladkali s torto. V zahvalo
za prekrasen nastop so učenci od stanovalcev dobili dve družabni igri, ki bosta povečali izbor
iger na njihovi igralni polički. Šola pa je dobila lično izdelano hiško.
Cicido 2017
Učenci pevskega zbora Čebelice so se udeležili Območnega srečanja otroških pevskih zborov
CICIDO, ki je tudi v tem letu potekalo pri Svetem Tomažu, v telovadnici osnovne šole.
Najprej nas je pozdravil župan občine Sveti Tomaž, gospod Mirko Cvetko, nato pa so sledili
nastopi. Nastopilo je kar 11 pevskih zborov iz vseh treh občin – Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž. Vsem je pozorno prisluhnila tudi strokovna spremljevalka Alenka Korpar.
Čebelice so se predstavile s tremi pesmimi: Mali potepuh, Našla sem jo in Prišel je
ciganček. Tudi letos je za spremljavo na klavirju poskrbela gospa Helena Polič Kosi. Učenci
so zapeli zelo samozavestno, bili so kot celota, za kar so dobili tudi zelo dolg aplavz in pozneje
še pohvale ostalih zborovodij in korepetitork.
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Ocena nastopa pevskega zbora Čebelice:
»Rada bi vas vse pohvalila za vaš lep, kulturen in discipliniran nastop. Izbrali ste
dokaj zahteven program in ga tudi doživeto odpeli. Vse pesmice so imele veliko teksta
in izgovorjava je bila zelo razločna, dinamika doživeto podana. To se je čutilo, saj ste
poželi zelo velik aplavz. Vem da ste v petje vložili ogromno volje in trdega dela in to se
je obrestovalo pri izvedbi. Pridni ste!!!
Čestitam vam in vašim pevcem za lep nastop. Le tako naprej!
Strokovna spremljevalka:
Alenka Korpar«

Alenka Niedorfer

Ustvarjanje s Tadejo Ozmec
V torek, 7. 2. 2017, smo imeli prav poseben obisk. Z nami je svoje slikarske veščine podelila
likovna pedagoginja in slikarka Tadeja Ozmec. Pokazala nam je nekaj svojih slikarskih
pripomočkov. Tadejo sem učencem predstavila kot vsestransko umetnico, saj je zelo aktivna v
MC Ormož in je članica likovnega društva LIKUDO. Svoje slike je razstavljala v
nakupovalnem centru Holermous in v Državnam zboru Republike Slovenije. Zelo rada pa se
odzove vsakršnemu povabilu.
Predstavila nam je, kako se slikar loti dela … od zamisli do slike. Na mizo je skrivnostno
položila moder prt in nanj položila lončnico, jabolko in prerezan kivi.
Postopoma, po korakih, je učencem najprej na tabli prikazala, kako je potrebno razdeliti list,
kako izmeriti višino in širino predmetov ter pričeti z risanjem. Ker smo želeli, da učenci začutijo
malo slikarja v sebi, smo za slikarsko ploskev izbrali platno.
Tadeja je učence vodila korak po korak: od postavitve ploskve, do risanja motiva s svinčnikom,
mešanja in nanašanja barv, uporabe različno širokih čopičev … in nastale so čudovite slike, ki
si jih lahko ogledate tudi na naši šoli.
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Alenka Niedorfer

Veseli december
Nova podoba šole
V petek, 2. 12. 2016, smo se v času rekreativnega odmora zbrali učenci in učitelji šole. V
jedilnici smo skupaj naredili načrt, kako bomo praznično okrasili našo šolo. V času jutranjega
varstva in pouka so učenci pridno ustvarjali. Izdelali so praznične svečnike, ki so v mesecu
decembru krasili mize v jedilnici. V času malice smo si prižgali tudi svečke, da je bilo vzdušje
res praznično.
V času jutranjega varstva so učenci izdelovali papirnate vile in snežinke, ki so nas veselo
pozdravljale po hodnikih šole. Da se ne bi raztopile, jih spremljajo še snežaki.

15

Diši po keksih
Zgodbe naših babic sežejo zelo daleč in vsaka babica ima svojo zgodbo o dobrih decembrskih
možeh. Ena je tudi taka, ki pravi, da moramo pred prihodom Miklavža pričeti s peko
prazničnega peciva. Zato smo tudi mi na šoli v ponedeljek, 5. 12. 2016, izvedli delavnico peke
piškotov. V goste smo povabili go. Alojzijo Niedorfer. Z nami je podelila svoje izkušnje s peko
peciva. Skupaj z učenci je spekla štiri različne vrste piškotov: domače piškote, linške oči,
zvezdice in orehove rogljičke. Vse piškote smo tudi poskusili in lahko vam zaupamo, da so bili
odlični.

Praznične delavnice s starši
V sredo, 7. 12. 2016, popoldan so na šoli potekale »Praznične delavnice s starši«. Na prazničnih
delavnicah so se zbrali učenci šole, njihovi starši in učitelji. Delavnica je potekala v jedilnici
šole ob zvokih praznične glasbe. Izdelovali smo darilne vrečke. Učenci so najprej skupaj s
svojimi starši porisali risalni list z vodenimi barvicami. Ko smo čakali, da se nam naši izdelki
posušijo, smo se okrepčali s čajem in piškoti, ki so jih učenci spekli na eni izmed delavnic. Nato
smo si izdelali volnene vrvice za ročaje vrečke. Porisane risalne liste smo spretno prepogibali
in na koncu skozi napeljali še vrvico. Nastale so zelo lepe darilne vrečke.
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Ročna izdelava papirja
V četrtek, 8. 12. 1016, smo na šoli gostili gospoda Janeza Golca iz KUD Baron, ki nam je
pokazal, kako so nekoč izdelovali papir. Gospod Janez nam je na začetku opisal postopek
izdelave in nam nato še praktično pokazal. Naučili smo se, da so nekoč izdelovali papir iz
bombaža in nastrganega lesa, ki so ga namakali v vodi. Učenci so z velikim zanimanjem
poslušali gospoda. Najbolj pa so bili veseli, da so si lahko sami izdelali svoj kos papirja.

Pravljično popotovanje
December je mesec, ko vse diši po praznikih in se po zraku razlega moč čarobnosti in
pravljičnosti. Tudi na naši šoli smo si v ponedeljek, 12. 12. 2016, pričarali prav posebne,
pravljične trenutke. V soju sveč smo se podali v zimsko pravljično deželo, kjer smo spoznali
prav posebnega snežaka, ki sliši na ime Snežnosek. Vsebina pravljice nas je spomnila, kako

pomembno je imeti ob sebi prijatelja. Včasih se zgodi, da prijatelji niso ob nas, vendar vseeno
čutimo njihovo bližino in toplino. Po pravljici si je vsak učenec izdelal svojega snežaka.
17

Snežnosek nam je namreč zaupal, kako si lahko, kljub temu da zunaj ni snega, naredimo sneg.
Iz sode bikarbone in balzama za lase smo izdelali maso, ki je enake teksture kot sneg.
Izdelava voščilnic
V torek, 13. 12. 2016, smo iz ročno izdelanega papirja izdelovali voščilnice. Vsak učenec je
izdelal svojo unikatno voščilnico. Končni izdelki so bili krasni, saj je bila vsaka voščilnica
edinstvena in je izkazovala ustvarjalnost posameznika.

Postavitev novoletne jelke
V tem šolskem letu smo se odločili, da šolsko smreko okrasimo z okraski, ki bodo nastali izpod
pridnih rok naših učencev. Učenci so se urili v svojih fino motoričnih spretnostih. Izdelali so
dve vrsti okraskov. Za prve okraske so potrebovali dolgo volneno vrvico, ki so jo morali
prepletati v točno določenem zaporedju, da se jim je prikazala prekrasna mavrična zvezda. Za
druge okraske so učenci pokazali svojo umetniško plat, saj so izrisovali različne vzorce in
okraske nato odeli še v zlato ali srebrno barvo. Vsak učenec je svoje okraske obesil na posebno
mesto na smreki.
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Dežela vil
V četrtek, 15. 12. 2016, smo se odpravili na nepozabno pravljično popotovanje proti Celju.
Ta dan smo lahko vsi dolgo spali, saj smo naše popotovanje pričeli v popoldanskem času. Dobili
smo se v šoli, pojedli kosilo in se odpravili proti železniški postaji Ormož. Od tam smo z
mednarodnim vlakom odpotovali proti postaji na Pragersko, kjer smo počakali na pravljični
vlak z vilami. Čakanje smo si skrajšali v čakalnici, kjer smo imeli malico in prebrali knjigo
Snežko, beli prijateljček. Kaj kmalu je pripeljal vlak, na katerem sta nas pričakali Vila in
Palčica. Povedali sta nam, da nas bosta z vlaka pospremili v Pravljično deželo. Pot z vlakom je
kar hitro minila in prispeli smo v praznično okrašeno pravljično Celje.
Z lučkami okrašene stavbe, liki, drevesa in nebo so nas tako prevzeli in utrudili, da smo si
morali odpočiti v slaščičarni, kjer smo se posladkali s torticami, vročo čokolado in čajem.
Pot v pravljično deželo nas je vodila mimo različnih stojnic, kjer so prodajali domače izdelke.
V pravljični deželi smo skupaj z vilami, palčico in Božičkovo pomočnico zarajali ob zvokih
božičnih pesmi.
Ker vedno, ko nam je najlepše, čas še hitreje teče, smo se morali odpraviti proti železniški
postaji, kjer smo vstopili na vlak in se odpeljali domov proti Ormožu. Na železniški postaji so
učence pričakali starši in jih odpeljali domov.

Plesne delavnice z dijakinjami gimnazije Ormož
V torek, 20. 12. 2016, so nas v dopoldanskem času obiskale dijakinje Gimnazije Ormož. Kot
vsako leto so se tudi v tem prazničnem decembru odzvale povabilu, da za naše učence pripravijo
plesne delavnice.
Učenci so se plesnih korakov učili v dveh skupinah. Dijakinje so izdelale čudovite koreografije,
primerne za vse naše učence, ki so jih v uri osvojili.
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Po končanem učenju smo se vsi skupaj dobili v telovadnici šole in predstavitev naučenega se
je pričela. Nasmeh in zadovoljstvo na učenčevih obrazih pove vse. Na koncu smo dijakinje
povabili k nadaljnjemu sodelovanju, jih pogostili, same pa so se nam zahvalile tudi s sladkimi
dobrotami.

Nastop v deželi Severolandiji
V torek, 20. 12. 2016, smo se predstavili na Kerenčičevem trgu v Ormožu, v okviru prireditev
Dežele Severolandije. Predstavili smo se s folklorno točko, na katero smo se pridno pripravljali
že kar nekaj časa. Ker se bliža najlepši čas v letu, smo našo točko poimenovali Veseli čas
prihaja. Na odru smo zapeli, zaplesali in prikazali igro s klobuki, ki je zelo zabavna in je
nasmejala nas in občinstvo. Kljub mrazu smo točko izvedli samozavestno, suvereno in z
nasmeškom na obrazu. Po nastopu smo se okrepčali s toplim čajem.
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Čajanka
V prazničnem decembru so učenci skupaj z učitelji pripravili tudi praznično čajanko. Od doma
so si prav vsi prinesli svojo najljubšo skodelico. Vanjo so si ob pomoči učiteljev pripravili topel
čaj, vzeli čas eden za drugega ter malo poklepetali drug z drugim.
Vsi skupaj si želimo, da bi si v novem letu večkrat vzeli čas drug za drugega in mu namenili
toplo besedo in iskren nasmeh.

Božični lov za zakladom
V veselem decembru sta učence naše šole obiskali knjižničarka Leonida in njena nagajiva
prijateljica Srečka. Obe učenci že dobro poznajo in njunega obiska so bili zelo veseli.
Srečka, nagajiva kot je, je učence že v začetku razveseljevala s svojimi norčijami. Ko jo je
Leonida končno umirila, je prebrala zgodbico z naslovom Božični lov za zakladom. Učenci so
pozorno poslušali in komaj čakali, da so lahko tudi sami zgodbo obnovili.
To pa še ni bilo vse. Srečka je učencem povedala, da bodo tudi oni poiskali zaklad, ki je skrit
nekje v šoli. Z veseljem so se zapodili na hodnik, TODA, po šoli hodimo tiho in ne tekamo.
Učenci so čisto tiho in počasi odšli proti jedilnici in na poti odkrili več zakladov. Največji pa
jih je čakal pod novoletno jelko v jedilnici.
Veselje se je nadaljevalo ob petju pesmice Cincinci, ki jo je na harmoniko zaigrala, kdo drug,
kot Srečka! Za zahvalo so učenci obe gostji povabili na čajanko.
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Kino na OŠ Stanka Vraza
Za v četrtek, 22. 12. 2016, smo se učiteljice odločile, da bomo praznični december popestrile
še z improviziranim kinom. Tako smo v učilnici 8. in 9. razreda pripravile stole in zatemnile
razred ter pripravile vse potrebno za pravo vzdušje. Z učenci smo si ogledali animirani film
Ledena doba – Veliki trk. Ker pa pravega kina brez kokic ni, smo poskrbele tudi za to

Aleksandra Bolčević, Alenka Niedorfer, Tanja Prosnik Žunec
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Nazaj k naravi
Naša šola je letos že drugič sodelovala v projektu video S-Factor. Letos je glasbene spote
prispevalo 13 slovenskih in 6 tujih šol
oziroma ustanov za osebe s posebnimi
potrebami. Vsaka šola je imela nalogo
posneti triminutni video na temo VODA.
Zvezda našega šolskega videa je bil učenec Žan. V spotu z naslovom Nazaj k naravi smo
prikazali skrite kotičke iz naše bližnje okolice, kjer še lahko najdemo čisto vodo v naravi. Na
dan snemanja smo se kljub slabšemu vremenu imeli imenitno. Pri delu nam je pomagal izkušeni
snemalec, Žan pa je svojo vlogo odigral kot izkušeni igralec.
Učenci šole so si ogledali vse sodelujoče videe in zanje glasovali. Glasovali so tudi učenci in
učitelji drugih šol ter obiskovalci preko spleta. Med tremi najboljšimi je zmagovalca izbrala
strokovna žirija. Naše šole med prvimi tremi uvrščenimi ni bilo, smo pa bili s končnim izdelkom
kljub vsemu zelo, zelo zadovoljni.
Urška Vodušek
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Popotovanje po Italiji
V sredo, 29. 3. 2017, so se naši učenci in učitelji odpravili na »potovanje« po Italiji. Spoznavali
smo geografske, demografske, kulturne in politične značilnosti Italije. S pomočjo slik smo si
ogledali večja mesta in značilne arhitekturne zgradbe v Italiji. Študentka Sara nam je predstavila
italijanski jezik in nas naučila nekaj najpogostejših fraz. Predstavila nam je tudi italijansko
kulinariko in nas premamila s sličicami sladic.
Za konec smo si privoščili prave domače italijanske piškote iz ribiškega otoka Burano, ki je le
nekaj kilometrov oddaljen od znamenitih Benetk. Učitelji smo si brbončice razvajali tudi s
tradicionalno italijansko Illy kavo. V naslednjih mesecih bomo tudi sami pripravljali
tradicionalne italijanske jedi in spoznavali italijanska književna dela.
Ob Dnevu Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, bomo namreč na stojnici pred ormoškim gradom
predstavili Italijo v vsej njeni lepoti.
Aleksandra Bolčević
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Obisk pri zeliščni kraljici
Učenci posebnega programa so na Goričkem obiskali »zeliščno kraljico«, kot je je poimenoval
Uroš, in njeno družino. Pot do tja je bila kar dolga, vendar se je splačala.
Družina si je po preselitvi iz Ljubljane novi dom zgradila na opuščeni kmetiji. Zemljo so že
prvo leto obdelali tako, da jim na njivi in vrtu zraste vse, kar potrebujejo. Imajo veliko zelenjave
in zelišč, ki lepo uspevajo. Z različnimi škodljivci in boleznimi se spopadajo na naraven način
in ne uporabljajo čisto nič strupov.
Ob prihodu nas je sprejela vsa družina. Mama, ata in trije veseli otroci. Razkazali so nam vrt in
živali, ki jih imajo na dvorišču. Vse živali se pustijo otrokom prijeti in pobožati. Največje
presenečenja za nas pa sta bila pujsa, ki sta živela na prostem v veliki ogradi, in sta nas tudi
veselo pozdravila. Gospa Brigita je povedala, da so ju rešili, kar pomeni, da bosta pri njih živela
tako dolgo, dokler ne bosta od starosti umrla.
Po ogledu je sledila zdrava malica, nato pa delavnice. Vsak učenec si je izbral zdravilno ali
drugo rastlino in jo posadil v lonček. Gospa Brigita je povedala, za kaj jo lahko doma uporabijo.
Vsako posebej so označili z imenom, da bodo doma vedeli, kako se imenuje.
Čas je prehitro minil in že smo se morali posloviti. Sledila je vožnja proti Murski Soboti, kjer
smo si v piceriji Nona privoščili nič kaj zdravo, vendar zelo slastno pico. Uroš je dejal, da
najboljšo na tem koncu. Bo že držalo, če on tako pravi.
Andreja Resman
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Razvajanje brbončic
Zadnji dan pred prvomajskimi počitnicami so učenci 5., 8. in 9. razreda s pomočjo učiteljic
pripravili tradicionalno italijansko sladico ‒ tiramisu. Vsi učenci so se izkazali, saj jim je šla
priprava sladice zelo dobro od rok. V predpasniku in z mešalnikom v roki so bili pravi
slaščičarski mojstri. Po kosilu so se s tiramisujem posladkali vsi učenci in učitelji. Oboji smo
bili enotnega mnenja, da nas lahko učenci še večkrat presenetijo s kakšno sladico, ki jo bomo z
veseljem degustirali.
Aleksandra Bolčević
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Dan Evrope
Na dan Evrope, 9. maja, praznujemo mir in enotnost Evrope. Ta dan obeležujemo obletnico
zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Francoski zunanji minister Robert Schuman
je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi
zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Schumanov predlog šteje za začetek povezovanja
držav v Evropsko unijo.
Dan Evrope so obeležile tudi vse šole v Občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Vsaka šola je na stojnici predstavila eno državo Evropske unije. Naša šola je prestavljala Italijo.
Na naši stojnici so si obiskovalci lahko ogledali beneške maske, lesene Ostržke, formule iz
Lego kock. Prebrali so si lahko, kateri italijanski umetniki so zaznamovali italijansko
zgodovino. Iz lesa je bila na ogled maketa stolpa v Pisi. Skupaj z učenci smo pripravili tudi
slovensko-italijanski slovar in izkaznico Italije. Publiki pa smo se predstavili z italijansko
pesmijo Se sei felice.
Na koncu je učence presenetil slovenski raper Trkaj, ki je učence s svojo pozitivno energijo
povsem navdušil. Poslušalci so se mu pridružili na odru in z njim zapeli in zaplesali.
Aleksandra Bolčević

27

11. medobčinski otroški parlament
V ponedeljek, 3. 4. 2017, je v Beli dvorani v Grajski pristavi potekal 11. medobčinski otroški
parlament občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Tema letošnjega otroškega
parlamenta je bila Otroci in načrtovanje prihodnosti. Osnovnošolci so razpravljali o tem kdo
sem in kakšen človek želim postati, o vrednotah in o skrbi za okolje. Svoje poglede na to temo
so suvereno predstavili naši trije učenci: Tamara, Daniel in Alen. Vsi osnovnošolci so dobro
zastopali svoja mnenja in nam s svojimi pogledi na prihodnost in vrednote pokazali, da se
nam ni treba bati za prihodnost mladih. Potrdili so pregovor, da na mladih svet stoji.
Aleksandra Bolčević
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Pust
Tudi letos smo se učenci OŠ Stanka Vraza Ormož skupaj z učitelji in nekaterimi starši našemili
ter sodelovali na dveh pustnih povorkah. V izdelavo mask smo učenci in učitelji vložili veliko
truda. To leto smo se spremenili v slone, ampak ne kakšne običajne, temveč v čisto prave
cirkuške slone, ki jih je vodila njihova dreserka. Naša pesem je zvenela:

Hip hura, rom pom pom,
z vami pravi cirkuški je slon.
Stopi gor na gred, zraven igra še klarinet.
Skače v zrak, kot ne zna prav vsak.
Žoga pleše, se vrti, da vam dolgčas ni.

Nejc Tomanič
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V soboto, 25. 2. 2017, smo se udeležili pustne povorke v Središču ob Dravi, kjer smo med
šolskimi maskami zasedli 3. mesto.
V torek, 28. 2. 1017, pa smo se udeležili še pustne povorke v Ormožu, kjer smo bili prav tako
zelo uspešni, saj smo med 26. otroškimi skupinami, ki so se udeležile povorke, zasedli 3. mesto.
Suzana Ciglarič
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Ljudski plesi in igre
V šolskem letu 2016/2017 so učenci v okviru folklornega krožka spoznavali ljudske plese, ki
so značilni za naše področje. Spoznali so, da je ljudski ples nekoč spremljal ljudi ob vseh
mejnikih njihovega življenja. S spoznavanjem le-teh pa so učenci razvijali svoje ustvarjalne
sposobnosti, hkrati pa so se na neposreden način srečevali s kulturo svojih prednikov.
Petki so bili namenjeni folklori, takrat smo se igrali veliko različnih ljudskih iger, ob tem pa
spoznavali enostavne in naravne, lahko dostopne pripomočke za igro. Učili smo se ljudske
pesmi, različne izštevanke, zbadljivke in druga šaljiva besedila.
Pogledali smo si različne posnetke folklornih nastopov, prepoznavali različne folklorne noše na
Slovenskem, jih primerjali in prepoznavali značilnosti za posamezno območje. Vse šolsko leto
smo utrjevali znane plese (Požugana, Rašpla, Diradičindara) ter se naučili nove (Trojke,
Kosmatača). Plese in pesmi smo združili v splete, s katerim smo se predstavili na različnih
nastopih.
V mesecu decembru smo se predstavili na Kerenčičevem trgu v Ormožu, v okviru prireditev
Dežele Severolandije. Predstavili smo se s folklorno točko, ki smo jo poimenovali Veseli čas
prihaja. Na odru smo zapeli, zaplesali in prikazali igro s klobuki, ki je zelo zabavna in je
nasmejala nas in občinstvo.
V mesecu marcu smo nastopili v Domu starejših občanov Ormož, kjer smo s plesom in petjem
popestrili praznovanje rojstnih dni starostnikov ter na šolski proslavi ob materinskem dnevu.
Udeležili smo se območne revije otroških folklornih skupin Ringa raja, in sicer 3. marca v
Domu kulture Podgorci. Predstavili smo se s spletom Veseli čas prihaja, kjer smo se zelo dobro
izkazali in bili zelo pohvaljeni tudi s strani strokovne spremljevalke gospe Petre Nograšek, ki
nas je tudi zelo dobro ocenila. Po uspešno opravljenem nastopu na območni reviji smo se
uvrstili na Regijsko srečanje otroških folklornih skupin, ki je potekalo 19. 4. 2017 v Cirkovcah.
Učenci so se uvrstitve zelo razveselili in se z velikim veseljem predstavili še na regijskem
nivoju. Na nastopu so se zelo dobro izkazali. Odplesali so pred veliko množico ljudi z
nasmeškom na obrazu in zelo samozavestno. Nastop so seveda pozorno spremljale strokovne
spremljevalke, gospa Metka Knific in gospa Maja Miklavž Sintič. Plesalce sta zelo pohvalili.
Predvsem njihov žar in zavzetost, da nastop izpeljejo najboljše, kar se da. Za udeležbo na
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regijski reviji smo prejeli srebrno priznanje Javnega sklada republike Slovenije za kulturne
dejavnosti.
V mesecu aprilu smo se predstavili še na šolski dobrodelni prireditvi Prijatelji prijateljem.
Za zaključno prireditev smo pripravili splet Stara mati dober den, ki je prav tako vključeval
petje, ples in dramsko igro.
Učenci so za vse nastope pridno in trdo delali in si zaslužijo vse pohvale za dosežke, ki so jih
dosegli v tem šolskem letu.
Nataša Krajnc

32

POSEBNI DOSEŽKI
Ponosen sem na svoj izdelek
14. februarja sva se z Alenom in učiteljico Miro udeležila zaključne prireditve Bodi umetnik
‒ 10. Mednarodni kulturno likovni dogodek "Igraj se z mano", ki je potekala v
Cankarjevem domu v Ljubljani.
Po prihodu smo odložili zgornja oblačila in se okrepčali s čajem in prigrizkom. Sledile so
likovne delavnice, koncert Zlatka in nastopi plesnih skupin.
Osrednji dogodek je bil skupna postavitev likovne razstave. Vsak udeleženec je na razstavni
pano obesil likovni izdelek. Tako je bilo v nekaj minutah razstavljenih okrog tisoč izbranih del,
med katerimi je bila tudi moja slika.
Po otvoritveni razstavi smo si ogledali muzikal Pogum v produkciji OŠ Gustava Šiliha iz
Maribora.
Srečko Hojč, 9. razred
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Učenec OŠ Stanka Vraza Ormož je na 19. državnem matematičnem
tekmovanju »Računanje je igra« osvojil zlato
V soboto, 22. 4. 2017, se je učenec 5. razreda OŠ Stanka Vraza Ormož, Matej Pleh, udeležil
19. državnega tekmovanja »Računanje je igra«. V znanju iz matematike se je pomeril z
najboljšimi matematiki v državi. Matej je dosegel več kot odlično prvo mesto in si pridobil zlato
priznanje. Prvo mesto si je delil s prav tako odličnim matematikom s petega razreda.
»Pa jo imamo ZLATO«. Čestitamo Matej! Zelo smo ponosni nate.

Državnega matematičnega tekmovanja »Računanje je igra« se udeležijo najboljši matematiki
šol s prilagojenim programom od 4. do 8. razreda. Učenci se najprej preizkusijo na šolskem
tekmovanju. Najboljši med njimi pa šolo zastopajo še na državnem nivoju.

Tanja Prosnik Žunec
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DRUŽENJA IN OBISKI
Druženje treh šol s prilagojenim programom
Projekt druženja treh šol s prilagojenim programom poteka že nekaj let. V okviru tega internega
projekta se družimo učenci in učitelji prvega in drugega vzgojno izobraževalnega programa treh
šol s prilagojenim programom: OŠ Stanka Vraza Ormož, OŠ Cvetko Golar Ljutomer in OŠ
Ljudevita Pivka Ptuj. V letošnjem šolskem letu smo izvedli dve srečanji. Srečali smo se na
pustnem rajanju v karnevalskem šotoru na Ptuju. Drugo srečanje se je odvijalo pri nas v
Ormožu.
Pustno rajanje v karnevalskem šotoru na Ptuju
V petek, 17. 2. 2017, smo se s polnimi nahrbtniki odpravili na OŠ Ljudevita Ptuj. Tam nas je
pričakala kavbojeva žena, učiteljica Tamara, in nas pospremila v jedilnico šole, kjer smo imeli
najprej malico.
Na šoli je bilo veliko različnih mask, ki so že komaj čakale, da nas spoznajo. Med njimi so bili
tudi učenci iz OŠ Cvetko Golar iz Ljutomera. Komaj smo se malo ogledali med seboj in že so
se nam pridružili kurenti iz Markovec, ki so nam predstavili pravi ples kurentov. Močni zvoki
zvoncev so nam še dolgo odzvanjali v ušesih. Ko smo se pred šolo zbrale vse maske, smo se
odpravili proti karnevalskemu šotoru. Ob živi glasbi smo zarajale vse pustne maske. Tudi
krofov ni manjkalo.
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Za zaključek tega lepega dne smo se podali peš skozi staro mestno jedro Ptuja in se posladkali
z vročo čokolado in drugimi sladkimi napitki po želji otrok. Zadnji šolski dan pred zimskimi
počitnicami smo si popestrili še z vožnjo z vlakom nazaj v Ormož.

Druženje v ormoškem parku
V torek, 20. 6. 2017, smo se takoj po šolski malici odpravili proti ormoškemu parku, kjer smo
pričakali naše prijatelje. Učenci in učiteljice iz OŠ Ljudevita Pivka so prispeli v Ormož z
vlakom. Pričakali pa jih nismo sami. Z nami je bila ga. Maja Botolin Vaupotič iz Rdečega Križa
Ormož. Ko smo drug drugega pozdravili, smo predali besedo gospe Maji. Popeljala nas je v
ormoški park. Spoznavali smo tamkajšnje rastline in živali. V parku smo izvedli tudi
multisenzorne delavnice in delček njih odnesli tudi domov kot spomin na prijetno druženje. Po
delavnicah smo se družili še na igralih in si skupaj privoščili tudi kepico slastnega sladoleda, ki
nas je na ta vroč dan prijetno ohladil.
Tanja Prosnik Žunec
Druženje z vrtcem
Učenci od prvega do petega razreda se tudi v letošnjem šolskem letu družijo z otroki iz vrtca.
Prvo srečanje s skupino Kapljice je potekalo v telovadnici OŠ Stanka Vraza Ormož in je bilo
namenjeno začetnemu spoznavanju. Otroci so se najprej predstavili drug drugemu in pokazali
svoj najljubši telovadni gib.
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Nato so se razdelili v manjše skupine in skupaj izvajali gibalne dejavnosti, s pomočjo katerih
so se urili v sodelovanju, vztrajnosti in strpnosti.

Naše drugo srečanje je bilo res pravo presenečenje. Otroci iz skupine Kapljice so za učence
naše šole odigrali gledališko igro Debela repa. Gledališka igra je bila prava odrska poslastica.
Vsi prisotni smo bili nad igro zelo navdušeni. Naši prijatelji iz skupine Kapljice so res pravi
gledališčniki.
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Naše druženje smo končali v mesecu juniju. Za naše zadnje srečanje smo izbrali deževen dan.
Vreme nas ni oviralo pri druženju. Nadeli smo si pelerine in se odpravili proti Hardeku do
glinokopa. Skozi gozd nas je vodila pot proti Litmerku, do bmx igrišča na Dobravi in počasi
nazaj proti šoli. Pohodniki smo bili enaka velika združena skupina. Vsak učenec naše šole je
pomagal mlajšemu otroku iz vrtca, da je lažje prehodil pot.
Tanja Prosnik Žunec

Trgatev v Središču
Učenci PPVI so se v okviru naravoslovnega dneva odpravili v Središče, kjer so na »brajdah«
učiteljice Andreje potrgali nekaj grozdja. Kot so že navajeni, jih je za dobrodošlico pričakala
psička Miša, ki se vsako leto znova razveseli obiska učencev.
Dan je bil kot nalašč za trgatev. Sonce je še toplo grelo in učencem se delo ni zdelo težko. Kot
bi mignil, je bilo tistih nekaj trsov pobranih. Sledilo je veliko presenečenje. Na trgatvi sta se
jim pridružila še lutki babice in dedka, ki ju je s sabo prinesla knjižničarka Leonida. Vsi skupaj
so prisluhnili ugankam in tekmovali, kdo bo hitreje povedal rešitev.
Kot se za vsako trgatev spodobi, so trgači imeli tudi malico. Ni bila običajna. Učiteljica Andreja
in njen mož imata krušno peč in v njej so se spekle slastne pice. Pri izdelavi pic so aktivno
sodelovali prav vsi učenci, prav tako kot pri pojedini.
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Dopoldan je prehitro minil in že je prišel šofer Janko, ki je učence odpeljal nazaj v šolo.
Naslednje leto pridemo spet, so obljubili Miši.

Andreja Resman
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Sladki greh
Spet smo skupaj se dobili,
se v kombi naložili
in pri slaščičarni izstopili.

Sladka torta,
dobra vsaka sorta,
prav nesramno vabi,
da se vsak spozabi.

A na koncu smo sklenili:
»Ne, ne bomo se zredili,
namesto torte bomo na sprehod hodili!«
Najstarejši

40

Teden otroka
Pravljična ura z Leonido
V ponedeljek, 3. 10. 2016, je učence OŠ Stanka Vraza obiskala naša prijateljica knjižničarka
Leonida in pripravila pravljično uro. Pravljično uro so obiskali učenci posebnega programa.
Knjižničarka Leonida jim je pripovedovala zgodbo iz slikanice Ježek si najde prijatelja. Ob
branju zgodbice so bile tudi lutke, ki so učence začarale, in tako so z velikim zanimanjem
prisluhnili vsebini zgodbe. Ob slikah so potem s pomočjo lutk zgodbico še obnovili.
Knjižničarka je imela s seboj tudi celo vrečo zanimivih knjig, ki so si jih učenci potem lahko
ogledali. Prav za vsakega se je našla kakšna knjiga. Učenci že komaj čakajo, da se bodo spet
srečali.

Marija Mohorič
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Ustvarjalne delavnice s Tadejo
V ponedeljek, 3. 10. 2016, je učence po kosilu obiskala Tadeja iz Mladinskega centra Ormož
in se z učenci družila ob ustvarjalnih delavnicah. Najprej je učencem predstavila, kaj bodo
izdelovali. Nato jim je razdelila material in pripomočke in že so pričeli z risanjem in
izrezovanjem želvic. Učenci so se vsi trudili in izrezali vsak svojo želvico. Tistim, ki so
potrebovali pomoč, so pomagale učiteljice. Učenci so si nato svoje želvice okrasili po lastni
zamislih z različnimi materiali. Na koncu so še z okrasnimi vrvicami pritrdili na želve oklep iz
plastenke in prilepili gumb. In želvice so bile gotove. Zahvalili so se še Tadeji in si zaželeli, da
bi še kdaj prišla in z njimi ustvarjala.
Marija Mohorič
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Ogled lutkovne predstave in druženje z OŠ Ormož
Učenci so si v torek, 4. 10. 2016, ogledali lutkovno predstavo Krtek Zlatko v Kulturnem domu
v Ormožu, ki jo je organizirala Zveza prijateljev mladine. Predstava je bila zelo zanimiva, saj
so se učenci ob lutkah nasmejali in zabavali. Po ogledu predstave so se odpravili nazaj v šolo.
Nato so na šolo prišli na obisk učenci prvega razreda OŠ Ormož, saj skupaj sodelujemo v
projektu Drugačnost nas bogati. Spoznali so naše učence in se z njimi družili ob športnih igrah,
ki jih je pripravil Aleš, učitelj športne vzgoje. Učenci so pri igrah in športnih nalogah pokazali
veliko spretnosti in iznajdljivosti. Igre so jim bile zelo zanimive in zabavne. Vsi skupaj pa smo
si ob koncu zaželeli še več takšnih druženj.
Naši najstarejši učenci šole so se udeležili tudi delavnice o samopodobi z Natašo Gregur iz
Vrtca Ormož, kjer so preživeli uro z igrami za krepitev njihove samopodobe. Učenci so
pripovedovali, da so se najbolj zabavali ob branju smešne zgodbe, ki je nastala tekom delavnic.
Marija Mohorič
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Kostanjev piknik s starši
V četrtek, 6. 10. 2016, smo imeli še tradicionalni kostanjev piknik, kjer se vsako leto družimo
učenci, učitelji, straši in sorodniki učencev naše šole. Ves teden so učenci, tudi ob pomoči
staršev, nabirali in prinašali kostanje za piknik.
Učenci posebnega programa so ob pomoči učiteljice Andreje pripravili in spekli jabolčno pito.
Prav tako so nam svoje dobrote prinesli tudi starši. Hišnik Ivan nam je ob pomoči starejših
učencev spekel kostanje, ki smo jih z učenci pripravili za piknik.
Bilo je veselo in sproščeno druženje v toplem popoldnevu ob sladkih kostanjih in pecivu.
Naslednje leto se spet srečamo!
Marija Mohorič
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Končni izlet
Konec maja je končno napočil dan, ko so se učenci, učitelji in starši odpravili na izlet. Priprave
nanj so se začele že davno prej. Ker smo se namenili na Hrvaško, je bilo potrebno urediti vse
formalnosti, kot je preveriti, ali osebne dokumente sploh imamo, ali so še veljavni, urediti si je
bilo potrebno zavarovanje za EU in kupiti nekaj kun.
Ko je bilo vse to urejeno, avtobus naročen, z ZOO Zagreb vse dogovorjeno, smo se veselo
odpravili na pot. Na mejnem prehodu v Središču ni bilo nobenega čakanja in mejo smo hitro
prestopili. Vozili smo se skoraj pol ure, ko smo že bili lačni. Na postajališču smo pojedli
obvezne sendviče, opravili še kaj drugega in že nadaljevali proti Zagrebu. Tja smo prispeli ob
dogovorjeni uri.
Po nakupu vstopnic za starše in učitelje (učencem so vstopnino podarili), smo se odpravili do
edukacijskega centra. Že pot do tja je bila zanimiva. Povsod je bilo opaziti živali, vendar se
nismo smeli obirati, ker nas je njihova biologinja že čakala. V zanimivi predstavitvi smo
spoznali nojevo jajce, kačjo kožo, pavje pero … in si ogledali kratko predstavitev živali. Vsi pa
smo komaj čakali, da se podamo na ogled vrta. To smo kmalu tudi storili. V skupinah je sledil
dvourni ogled živalskega vrta. Živali so v tej vročini večinoma počivale v senci, zato smo jih
poskušali na različne načine zvabiti v našo bližino. Nekatere so se nam približale, druge pa se
niso ozirale na naša vabila in so lenarile naprej. Kar zavidali smo jim, kajti nam je bilo pošteno
vroče. Vseeno pa smo videli leve, volkove, medveda, srnjad, sove, morske leve, opice, kače,
žabe, krokodile in mnogo drugih. Zajčke in koze so učenci lahko tudi pobožali, drugih pa raje
ne. Ob dveh je bilo kosilo in malo zasluženega počitka. Na koncu smo si privoščili še sladoled.
Del denarja nam je dala ravnateljica. Sladoled je stal malo več, zato smo dobili še malo popusta
in tako polizali vsak svojo kepico.
Ura se je že bližala četrti in morali smo pohiteti proti avtobusu. Nekateri učenci niso smeli
prinesti domov nič kun, zato smo se ustavili še na stojnicah, kjer se je dalo še kaj kupiti.
Zadovoljni z ogledom in nakupom smo končno sedli v avtobus in se odpeljali proti domu. V
Ormož smo prispeli z zamudo, vendar se starši niso preveč jezili. Vsi skupaj smo bili veseli,
da smo preživeli lep dan v Zagrebu.
Andreja Resman
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RAZMIŠLJANJA UČENCEV
Živalski vrt v Zagrebu
Avtobus nas je čakal na parkirišču. Ko smo bili vsi na avtobusu, smo se pripeli. Peljali smo se
proti Središču ob Dravi. Na carini smo morali pokazati dokumente. Pol poti smo se peljali po
avtocesti. Ko smo prispeli v Zagreb, smo tipali različne predmete: kožo kače, okel slona.
Na koncu ogleda živalskega vrta smo še si ogledali tjulnjeve norčije. Potem smo si umili roke
in šli na kosilo. Podarili so nam sprite, kokakolo in fanto. Ko smo se najedli, so nam podarili
sladoled.
Ko smo šli proti avtobusu, je bila trgovina s spominki. Jaz sem si kupil pištolo. Najbolj so se
mi vtisnile v spomin tjulnjeve norčije. Ko smo se peljali domov, smo vsi počivali.
Srečko Hojč, 9. r.

Uroš Prejac
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Živalski vrt v Zagrebu
Avtobus nas je čakal na parkirišču pred pokopališčem. Peljali smo se skozi Središče. Tam
smo prečkali mejni prehod. Vozili smo uro in pol. Del poti smo se peljali po avtocesti. Nanjo
smo zavili v Novem Marofu. Na prvem postajališču smo malicali.
Prispeli smo v Zagreb. Avtobus smo pustili na parkirišču. Ko smo prišli v živalski vrt, smo
imeli predstavitev živali. Potipali smo lahko nojevo jajce, kožo rumenega pitona in žabo. Po
končani predstavitvi smo se razdelili v skupine in šli na ogled živalskega vrta. Najbolj so se
mi vtisnile v spomin opice. Po ogledu smo se odpravili na kosilo v bližini živalskega vrta. Po
kosilu smo še polizali sladoled.
Na poti domov smo se pogovarjali, kaj smo doživeli na izletu. Bilo mi je zelo zanimivo,
čeprav sem bil že tretjič v zagrebškem živalskem vrtu. Pogrešal sem pa slona in žirafo.
Domov sem prišel zelo utrujen, vendar sem preživel lep dan.
Alen Špendija, 8. r

Skoki v Planici
Mama me je zbudila ob treh zjutraj. Vstala sem zelo težko, ker nisem navajena. Na parkirišče
sta me pripeljala ata in mama. Tam so čakali Alen, Srečko in Alojz. Učitelja še ni bilo. Šli smo
z avtobusom. Učitelji so preverili, če smo vsi prisotni. Odpeljali smo se.
Na avtobusu sem spala. Ko smo prispeli na prvo postajališče, smo pojedli sendvič. Imeli smo
pol ure časa, da smo šli na WC. Odpeljali smo se naprej. Prispeli smo v Planico. Šli smo v šotor.
Naročili smo si hot-dog. Učiteljica Mira in učitelj Aleš sta nam na roke napisala telefonsko
številko, v primeru, da se izgubimo. Ogledali smo si skoke. Odprli smo dežnike, ker je deževalo.
Snemala sem skoke. Skočili so zelo daleč. Ni se mi več dalo stati, zato sem se usedla na torbo.
Jedli smo sladkarije. Navijačev je bilo 15000.
Zlatko je imel koncert. Repal je svoje komade. Na oder so prišli vsi skakalci. Posijalo je sonce.
Imeli smo se lepo, ker ni bilo pouka.
Melani Prijol, 9. razred
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Skoki v Planici
Danes sem moral vstati ob 4. uri. Vstal sem in se oblekel. Odpeljala me je mama. Z avtobusom
smo se peljali mimo Mihovcev, kjer je vstopila učiteljica Mira. Poslušali smo glasbo in se
pogovarjali. Sedel sem zraven Alena in Srečka.
Ustavili smo se v Lukovici. Imeli smo malico. Ko smo prispeli v Planico, smo najprej šli v
šotor. Z boni smo dobili hot-dog. Potem smo šli na tribune in smo si ogledali dva treninga in
kvalifikacije. Na tribunah smo se slikali. Pozneje smo poslušali Zlatka Zahoviča.
Odpravili smo se na avtobus. Domov smo prišli ob pol šestih popoldan. V Planici mi je bilo
lepo.

Daniel Gjerek, 8. r.

Alojz Hojč
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ŠOLSKE PRIREDITVE
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in obisk Dedka Mraza
Zadnji šolski dan v letu 2016 smo obeležili s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.
Spomnili smo se, da so 26. 12. 1990 razglasili izid plebiscita o samostojnosti. Takrat so
Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. Ozavestili smo, da je možnost
živeti v samostojni svobodni državi dragocenost, ki se je le redko zavedamo. Mnogi narodi na
svetu namreč nimajo te možnosti. Naši učenci so zapeli slovensko himno in recitirali pesmi, ki
opevajo našo prelepo domovino.
Po proslavi je sledila že tradicionalna božična igra, ki jo vsako leto pripravimo učitelji za naše
učence. Letos smo pripravili igro z naslovom Ježkov božič. Igra je pripovedovala o ježku, ki
božič najraje preživlja v krogu svojih najdražjih, saj je to zanj največji čar praznikov.
Na koncu pa nas je obiskal težko pričakovani Dedek Mraz, ki je vse otroke razveselil z darili.
Aleksandra Bolčević

Urška Kosi
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Dobrodelna prireditev
Dobrodelna prireditev, ki so jo pripravili učenci, učitelji in starši učencev OŠ Stanka Vraza
Ormož z naslovom Prijatelji prijateljem, je postala že tradicionalna. Na predvečer dneva
Zemlje, 21. aprila 2017, so jo izvedli že tretjič.
Za letošnjo prireditev so se učenci skupaj z učitelji zelo dobro pripravili. Iz vsake točke, ki so
jo izvedli, je bilo čutiti, da so vanjo vložili ves svoj žar. Učenci so bili na odru sproščeni,
radovedni, razigrani. Vse to so želeli deliti z obiskovalci in uspelo jim je!
Tudi letos so se za prireditev posebej potrudili starši. Skupaj z učitelji in s pomočjo kostumov,
ki so se izkazali za zelo uporabne (ne samo za pusta, ampak tudi za igrico), so uprizorili igrico
Slonček Elmer, s katero so navdušili celotno dvorano. Najbolj so uživali učenci, ki so si jo
ogledali v prvi vrsti. Sporočilo igrice je bilo podobno sporočilu, ki so ga s svojim nastopom
ponudili učenci: brez posebnih otrok, odraslih, slončkov … bi bil svet pust in dolgočasen. Zato,
učenci, hvala, da ste!

Andreja Resman
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Proslava ob materinskem dnevu
Na šoli se vsako leto organizira proslava ob materinskem dnevu, ki je namenjena staršem
učencev. Takrat se učenci s pesmijo, plesom in lepo besedo zahvalijo svojim staršem za vso
ljubezen in potrpežljivost. Pri ustvarjalnem krožku izdelajo drobno pozornost, ki jo v znak
hvaležnosti podarijo svojim mamam in babicam. Letos so se učenci posebej izkazali, saj so
soustvarjali sceno in izrezali preko 200 pisanih metuljev, ki so poleteli k soncu.

Urška Kosi

Tilen Rajh
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Planica 2017
Uspešni smo bili na razpisu Zavarovalnice Triglav z naslovom Otroci Planice. Bili smo ena
izmed 65 izbranih šol, ki jim je Zavarovalnica Triglav omogočila nepozabno doživetje v dolini
pod Poncami. V okviru medsebojnega sodelovanja smo zraven povabili tudi učence 8. razreda
OŠ Ormož in nekaj učencev krožka sodobne priprave hrane. Z veseljem so se našemu povabilu
odzvale tudi prostovoljke iz Gimnazije Ormož, ki na naši šoli s svojimi delavnicami popestrijo
dneve, in naš "umetnik" Anže. Kljub zelo zgodnji uri odhoda se utrujenost na avtobusu ni
poznala. Pričakovanje ogleda skokov je premagalo zaspanost. Ogledali smo si dva skoka za
trening in kvalifikacijsko tekmo. Potek dneva je v spisu lepo opisal Alojz Hojč.
V četrtek, 23. 3. 2017, ob 4.00 zjutraj smo se odpeljali v Planico. Šli smo si ogledat skoke.
Peljali smo se z avtobusom. Zbrali smo se pred šolo. Po poti smo se ustavili, ker smo jedli.
Vožnja je bila odlična.
Prispeli smo ob 8.00. Okrepčali smo se v šotoru. Na Planici smo videli skakalce. Navijali smo
za skakalce. Domov smo se odpravili ob 13.30. Videli smo naše skakalce.
Domov smo prispeli ob 18.00. Pot domov je potekala brez težav. Na Planici mi je bilo všeč, ker
smo jedli hot dog. Ko smo videli skakalce smo se počutili zelo dobro.
Hvala Alojz, da si nam tako lepo predstavil nepozaben dan, in upam, da se naslednjo leto spet
vrnemo v našo Planico.
Alojz Hojč in Aleš Jurčec, učitelj športne vzgoje
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Pokljuka 2016
Tudi letos smo se odzvali vabilu Zavarovalnice Triglav na ogled tekme svetovnega pokala v
biatlonu na Pokljuki. Pokljuka je gostila najboljše biatlonce sveta 9.–11. 12. 2016.
Zavarovalnica Triglav nam je omogočila ogled tekme v petek, 9. 12. 2016. Letos smo na
Pokljuko povabili učence 6. in 7. razreda OŠ Središče ob Dravi.
Ogledali smo si tekmo šprint moških na 10 kilometrov. Po mirni in sproščeni vožnji smo na
info točki prevzeli vstopnice in sendviče ter se takoj odpravili na prizorišče. Poiskali smo
prostor na glavni tribuni in nestrpno čakali začetek tekme. Zaradi bolezni na tekmi žal ni
nastopil naš najboljši biatlonec Jakov Fak. S štartno številko 8 se je od naših prvi na progo
podal Klemen Bauer. Zadonele so vuvuzele, zavihrale zastave, zaploskale roke in prvič močno
zatresle glasilke. Pred njim je bilo prvih 3 km zahtevne pokljuške proge. Ob njegovem prihodu
na prvo streljanje leže pa je zavladala tišina. In potem … OLE, OLE, OLE, OLE, OLE. Klemen
je zadel vseh 5 tarč in se ob našem navdušenju podal v drugi krog. Medtem ko smo si mi
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privoščili topel čaj iz čutare, se je Klemen boril na progi in se hitro približeval drugemu
strelskemu postanku. Še drugič je bila na Pokljuki popolna tišina. Klemen se je postavil na
strelno mesto številka 17 za drugih 5 strelov stoje. OLE, OLE, OLE, OLE, OLE. Ponovno so
padle vse tarče, mi pa smo ga s še glasnejšim navijanjem pospremili v zadnji krog. Ob glasni
vzpodbudi iz naših grl je cilj prečkal kot drugi in vsi skupaj smo bili zadovoljni. Spremljali in
navijali smo seveda tudi za preostale naše biatlonce. Miha Dovžan, Rok Tršan in Matija
Drinovec niso nastopili tako dobro. Tudi njih smo spodbujali, saj nastopiti na domači tekmi
pred toliko glasnimi gledalci ni enostavno. Naši mladi biatlonci so pridobili potrebne izkušnje,
ki jim bodo v prihodnje pripomogle k še boljšim rezultatom na domači Pokljuki. Tekma se je
bližala koncu. Zmagal je letos skoraj nepremagljivi francoz Martin Fourcade, drugi je bil
Norvežan Johannes Thingnes Boe, tretji pa Rus Anton Šipulin. Klemen Bauer je zasedel
odlično 12. mesto. Tekma je bila odločena.
Odpravili smo se v šotor, kjer je potekal spremljevalni program. Ob melodijah ansambla Saša
Avsenika sta se na plesišču zavrtela Tamara in Uroš. Nasmeh na njunem obrazu ni izginil do
zadnje pesmi. Sledila je predstavitev navijaških transparentov in pozdrav naših biatloncev. Ker
smo bili lačni, smo si pred odhodom iz Pokljuke privoščili še hot-dog. Ker po kosilu najbolj
paše sladica, smo se odpravili na Bled na kremšnito. V slaščičarni Zima so nas z veseljem
pričakali. Prazni krožniki so pomenili, da so kremšnite bile odlične. Ker pa je treba nekaj kalorij
tudi pokuriti, smo se odpravili na sprehod do jezera, kjer smo nahranili tudi račke. Po obvezni
gasilski sliki pri blejskem jezeru smo se odpravili na avtobus in proti Ljubljani.
Malo smo že bili utrujeni, a na utrujenost kaj hitro pozabili ob misli, da sledi ogled božično
okrašene Ljubljane. Zelo prijazna šoferja, prevoznika Arriva, sta nas odložila pred Kongresnim
trgom. Da bi lahko vsi kar najbolj uživali, smo se razdelili po skupinah in se podali v različne
smeri. Učenci 4., 5., 8. in 9. razreda smo zakorakali na Slovensko cesto in po Čopovi ulici proti
Prešernovem spomeniku. Vse polno lučk, ogromna smreka, planeti, zvezde in vse ostalo so nas
navdušili. Pogled iz tromostovja na vse strani nas ni pustil ravnodušne. Sprehodili smo se ob
stojnicah, do slamnatih jasli, prek Šušterskega mosta, po stari Ljubljani, mimo mestne hiše,
tržnice, prek Mesarskega mosta do »Prešerca«. Učenci posebnega programa so z učiteljico
Andrejo šli pozdravit tudi prijatelje v Drugo violino. V restavraciji Druga violina vam
postrežejo s tradicionalno slovensko kulinariko. Njena značilnost je, da pri strežbi pomagajo
osebe s posebnimi potrebami iz Centra za usposabljanje Dolfke Boštjančič. Vsi skupaj smo se
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ob dogovorjeni uri zbrali na »Prešercu«. Za slovo še gasilska slika pred smreko in odhod proti
kongresnemu trgu, kjer nas je čakal avtobus.
Hvala Zavarovalnici Triglav, da nam je z brezplačnim prevozom omogočila ogled biatlonske
tekme, mi pa smo to izkoristili še za sladkanje na Bledu in ogled božično okrašenega našega
glavnega mesta.
Naslednje leto na Pokljuki ni tekme svetovnega pokala v biatlonu, zato bomo poizkušali
pridobiti vabilo za ogled tekme v smučarskih skokih v Planici.
Na snidenje v Planici.
Aleš Jurčec

56

Orientacijski pohod
Letošnja orientacijska pot nas je vodila na Hajndl, preko Kogla do Senešc, kjer smo se ustavili
na Turistični kmetiji Ozmec. Zraven turistične ponudbe imajo tudi mizarsko delavnico in zbirko
starega mizarskega orodja in predmetov. Gospod Avgust nam je predstavil delo mizarjev in
vajencev v mizarski delavnici. Ogledali smo si zbirko starega mizarskega orodja in se okrepčali
na terasi kmetije. Po okrepčilu smo se odpravili nazaj proti Koglu in zavili levo proti Šardinjam.
Pot nas je vodilo pod Šardinjami, Strmcem, skozi Budino do Lenta, kjer smo se usmerili proti
šoli. Orientacijska pot je bila zahtevna in skupaj smo prehodili 18 kilometrov. Utrujeni smo
komaj čakali na zasluženo kosilo.
Aleš Jurčec

Pohod na Pohorju
Namesto pohoda v naši okolici smo se letos odpravili na pohod na Pohorje. Iz šole smo se
odpravili z dvema kombijema in po dobri ure vožnje prispeli do hotela Jakec na Treh kraljih.
Po Ruški planinski poti smo se odpravili proti Črnemu jezeru. Po 45 minutah hoje smo prispeli
do jezera. Črno jezero je najlepša znamenitost na tem delu Pohorja, ki leži na gozdnatem
slemenu med Tremi Kralji in Osankarico na Pohorju.
Glede nastanka jezera je spleteno veliko čudovitih ljudskih pripovedk, ki pomenijo dragoceno
etnološko in kulturno dediščino, specifično za ta del Pohorja, dejansko pa naj bi grof
Windischgraetz, lastnik dobršnega dela pohorskih gozdov, pred več kot 150 leti zajezil temno
vodo črnave ter tako umetno ustvaril jezero za spravljanje lesa v dolino (riže).
Na dnu tega jezera so se leta in leta nabirali organski odpadki odmrlih rastlin in živali ter
sčasoma ustvarili debelo plast mulja, ki je temne, takorekoč črne barve. Jezero je zato na pogled,
kot bi bilo polno črnila, čeprav je voda kristalno čista. V jezeru je precej rib.
Jezero je danes torej predvsem naravni spomenik, ki skupaj z okolico in z močvirsko favno
predstavlja naravni rezervat in vas bo s svojo lepoto zagotovo očaralo. Obenem je jezero
prvovrstno domovališče najrazličnejših ptičev. V njegovi bližini pa zacveti tudi zelo redka
mesojeda rastlina Rosika.
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Po postanku ob jezeru smo se odpravili proti Domu na Osankarici. Na poti smo se na Škratovi
učni poti seznanili z gozdnimi zakonitostmi. Po opravljenem kosilu pri Domu na Osankarici
smo se vrnili do Treh kraljev in se odpravili proti Prlekiji.
Aleš Jurčec
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Regijsko tekmovanje v atletiki
Regijsko tekmovanje v atletiki je potekalo 12. 5. 2017 na Ptuju. Šolo so uspešno zastopali
Srečko, Alen, Danijel, Melani, Alojz in Samanta. Najboljšo uvrstitev je s 4. mestom v disciplini
met vortexa z metom 41,07 metrov dosegel Srečko Hojč.
Doseženi rezultati na tekmovanju:
Učenec
Srečko Hojč

Disciplina

Rezultat

Uvrstitev

Met vortexa

41,07 m

4. mesto

Skok v daljino

301 cm

17. mesto

Tek na 300 metrov

54,70 s

10. mesto

Skok v daljino

257 cm

12. mesto

Tek na 300 metrov

1:06 min

12. mesto

tek na 1000 metrov

3:51 min

8. mesto

Skok v daljino

348 cm

10. mesto

Tek na 300 metrov

1:03 min

15. mesto

Tek na 300 metrov

1:04 min

8. mesto

Skok v daljino

258 cm

11. mesto

Alojz Hojč

Melani Prijol

Alen Špendija

Daniel Gjerek

Samanta Ribič

V ekipo štajersko-podravske regije za državno tekmovanje se je uvrstil Danijel Gjerek v
disciplini skok v daljino.
Aleš Jurčec
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Državno tekmovanje v atletiki
2. 6. 2017 je v Postojni potekalo državno tekmovanje v atletiki za osnovne šole s prilagojenim
programom. Na podlagi doseženega rezultata na regijskem tekmovanju se je na državno
tekmovanje uvrstil Danijel Gjerek. V disciplini skok v daljino je s skokom dolgim 375 cm
zasedel solidno 15. mesto.
Aleš Jurčec
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Sprejem bronastega Marka
Na letošnjem svetovnem prvenstvu v rokometu, ki je potekalo v Franciji, so naši rokometaši
dosegli zgodovinski uspeh. Po fantastični končnici so v borbi za tretje mesto premagali
Hrvaško. Pomemben člen ekipe je bil tudi naš Marko Bezjak. Rokometno pot je začel v
Ormožu. Po odličnih igrah se je preselil v Velenje, ki pa je predstavljalo le odskočno desko.
Izjemne predstave so mu omogočile prestop v najmočnejšo ligo, v Nemčijo. Oblekel je dres
Magdeburga, katerega barve brani še danes. V čast temu izrednemu dosežku smo Marka
pozdravili v športni dvorani na Hardeku in se z bronasto kolajno tudi ponosno slikali.
Aleš Jurčec
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Turnir v krpljanju
Učenci posebnega programa so se letos po nekaj letih udeležili turnirja v krpljanju, ki je bil 14.
2. 2017 v Črni na Koroškem. Letos je bila zima naklonjena smučarjem in ostalim, ki imajo radi
sneg. Učenci so pridno trenirali vsak dan in turnirja so se udeležili dobro pripravljeni.
V torek zjutraj smo se s kombijem odpeljali na Koroško. Pot je bila dolga, vendar se je splačalo.
Tam nas je pričakala prava zimska idila s polno snega in s soncem obsijanim nebom.
Tekma je potekala po pravilih Specialne olimpiade. Najprej so se športniki pomerili v
predtekmovanju. Že tu so naši športniki dokazali, da so dobro pripravljeni. Po odmoru je sledila
prava tekma in vsi trije naši športniki so si pritekli medalje. Tamara je tekla na 200 m in osvojila
srebrno medaljo, Uroš je tekel na 200 m in osvojil zlato medaljo, Tilen pa je v teku na 100 m
osvojil zlato medaljo. Vsi smo bili nad uspehom navdušeni in čestitke so prihajale od
vsepovsod. Za nameček pa je del prireditve posnemala RTV Slovenija in učenec Uroš je pred
kamero povedal nekaj besed.
Po športnem delu je sledilo kosilo in zabava s plesom. Učencem sva obljubila, da si bomo
ogledali še gradove kralja Matjaža pod Peco, vendar jih je sonce stalilo.
Zato smo si za nagrado in dobro opravljeno delo privoščili tortice v Pohorski kavarni, ki so
bile zelo dobre. Učenci niso gradov prav nič pogrešali.
Andreja Resman in Aleš Jurčec
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Navijači v Schladmingu
Učenci PPVI, ata Bojan, učitelj Aleš in učiteljica Andreja so se 21. marca 2017 odpravili na
dolgo pot v avstrijski Schladming. Tam potekajo zimske svetovne igre specialne olimpiade, ki
se jih udeležujejo tudi slovenski specialni olimpijci.
Ideja o obisku iger se je porodila že lansko jesen. Dogovor jer bil hitro sklenjen. Zbrali so se
navijači iz OŠ Stanka Vraza, CUDV Dornava in člani Društva Sožitje Ormož. S tremi kombiji
so potovali, opremljeni s slovensko zastavo, navijaškimi šali in raznimi trobljami. Ko so
Schladming končno našli, ni bilo težko odkriti prizorišča iger. Vsa okolica je bila v duhu iger
specialne olimpiade. Veliko je bilo plakatov in ostalih obeležij, ki so zaznamovala ta pomemben
dogodek.
Ta dan je na igrah nastopilo največ slovenskih športnikov. Ogledali so si tekme v veleslalomu
in deskanju na snegu. Glasno so navijali za vse pogumneže, ki so se spustili po zasneženih
strminah. Ves čas je bilo okrog polno športnikov iz vseh koncev sveta. Zanimivo je bilo
opazovati Avstralce, Indijce, Špance, Bahrajnce, Grke … in mnoge druge, ki jih še nikdar niso
videli in mogoče niti slišali za države, iz katerih so prišli.
Prijetno utrujeni so se po koncu tekme odpravili še na osrednji trg v Schladmingu, kjer so
popoldan podeljevali medalje vsem športnikom, ki so jih ta dan osvojili. Prijetno je bilo slišati
ime Nika Dolinar, Slovenija, zlata medalja! Kako ponosni so bili nanjo.
Po zasluženem počitku, nastavljanju sončnim žarkom in okrepčilu s sladoledom, sokom in
sadno kupo, smo se, žal, morali od Schladminga posloviti. Nekateri bi najraje ostali tam, toliko
pozitivne energije so oddajali specialni olimpijci iz vsega sveta. Čakala jih je še pot domov,
kamor so veseli, dobre volje in prijetno utrujeni srečno prispeli malo pred deveto uro zvečer.
BILO JE NEPOZABNO!
Andreja Resman
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Uroš Prejac
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Športni dan ‒ pohod
Po malici so se učenci z učiteljicami odpravili na orientacijski pohod v bližnji gozd. Pot jih je
vodila mimo pokopališča skozi mestne ulice do glavne ceste. Ob glavni cesti so pot nadaljevali
po pločniku navzdol, prečkali potok Lešnica in potem zavili desno v naselje. Sprehodili so se
skozi naselje in pot nadaljevali po gozdni cesti v gozd. Bil je lep sončen dan in tako so se lahko
sprehodili skozi gozd. V gozdu so se ustavili, spili vodo in pojedli prigrizke in se potem vrnili
po isti poti nazaj. Pot nazaj je bila malo bolj naporna, saj so učenci morali premagati pot
navzgor. Pot navzgor jim je uspela in tako so srečno prispeli nazaj v šolo, kjer jih je čakalo
zasluženo kosilo in počitek.
Marija Mohorič
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Zimsko veselje na snegu
V petek, 20. 1. 2017, so učenci PPVI imeli športni dan. Zjutraj smo si pripravili vsa potrebna
oblačila, obutev in pripomočke za igre na snegu. Po malici smo se uredili in preoblekli v topla
oblačila in že smo se odpravili na sneg. Vsak je po svojih močeh nesel sani ali vrečo. Hitro smo
posneli nekaj fotografij za arhiv in veselje se je pričelo. Učenci so se skupaj z učiteljicami
spuščali s sanmi ali z vrečo po hribu navzdol. Najpogumnejši pa so to storili kar brez učiteljic.
Bil je lep sončen dan in nam je kljub nižjim temperaturam bilo precej toplo. Po sankanju smo
se odpravili nazaj v šolo, kjer smo se lahko ogreli ob toplem napitku.
Marija Mohorič
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Športni dan ‒ MATP igre
V šolskem letu 2016/2017 so učenci izvajali program MATP pri interesni dejavnosti in pri
gibalno-športni vzgoji. Izvajali so različne gibalne naloge na treh zahtevnostnih nivojih, glede
na njihove gibalne zmožnosti. Vsako šolsko leto učenci postajajo bolj spretni in bolj samostojni
pri izvajanju posameznih gibalnih nalog. Njihove spretnosti so pokazali na športnem dnevu,
kjer so tekmovali na petih tekmovalnih postajah. Svoje gibalne sposobnosti so preizkusili v
zbijanju žog s stožcev, brcanju žoge na gol, podiranju kegljev z žogo, vlečenju avtomobilske
gume ali zračnice z vrvjo in v metu žoge na koš. Vsi učenci so svoje naloge uspešno opravili.
Marija Mohorič
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Jesenski kros
V četrtek, 22. 9. 2016, so se učenci od 1. do 5. razreda udeležili JESENSKEGA KROSA v
sodelovanju z OŠ Ormož. Tekmovali so v skupinah, ki so bile v skladu z njihovimi zmožnostmi.
Pri urah športne vzgoje so se v mesecu septembru skupaj z njihovim učiteljem pridno
pripravljali na kros. Vsi učenci so se krosa zelo veselili, pretekli so celotno pot in se dobro
uvrstili. Na jesenskem krosu so se srečali s svojimi prijatelji, ki so jih ves čas tudi spodbujali.

Tanja Prosnik Žunec

69

NOVOSTI
Delovna terapija na šoli Stanka Vraza Ormož
Od meseca februarja delam na šoli kot delovna terapevtka. Delovna terapija je na šoli
individualno usmerjena v potrebe vsakega otroka.
Na šoli se kot delovna terapevtka usmerjam na:
• učenje dnevnih aktivnosti (oblačenje/slačenje, zlaganje oblačil, zapiranje/odpiranje zadrge,
zapenjanje/odpenjanje gumbov, obuvanje/sezuvanje, zavezovanje vezalk, umivanje,
hranjenje, osebna higiena, mobilnost …);
• področje senzomotorike, da otroci dosegajo bolj funkcionalne in kvalitetnejše vzorce drže
in gibanja;
• učenje pravilne drže, ravnotežja, pravilnih gibalnih vzorcev, aktivnosti hoje, pridobivanje
novih gibalnih izkušenj, zmanjševanje patoloških vzorcev in stereotipije;
• izboljšanje gibalnih aktivnosti (povečanje obsega gibljivosti sklepov, mišične moči,
vzdržljivosti);
• trening grobe, fine motorike, grafomotorike in na splošno boljše funkcijo roke;


na področje senzornega doživljanja preko različnih senzornih dražljajev.

Senzorno doživljanje

Trening oblačenja/slačenja zg. dela

preko različnih predmetov

Marina Roškar, delovna terapevtka
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Logopedske obravnave
Komunikacija je pomemben del našega življenja, saj preko nje sporočamo svoje potrebe, želje
in občutja. Velik pomen ima tudi na socialnem področju, pri vključevanju v družbo in
navezovanju stikov. Odstopanja na področju komunikacije lahko pomembno vplivajo na
posameznikovo življenje in razvoj. Veliko otrok se spopada z govorno jezikovnimi težavami,
ki vplivajo na uspešno komuniciranje z okolico, zato potrebujejo pomoč logopeda.
V letošnjem šolskem letu so tudi učenci na OŠ Stanka Vraza bili vključeni v logopedske
obravnave, katerih cilj je razviti ustrezno komunikacijo glede na potrebe in sposobnosti vsakega
posameznika. Čeprav logopeda najprej povežemo z motnjami na področju govora oz.
artikulacije, pa logoped otroku pomaga tudi na drugih področjih komunikacije. Preko različnih
metod, tehnik in didaktičnih pripomočkov pomaga otrokom razvijati tudi področje jezika, ritma
in tempa, glasu ter branja in pisanja. Logoped posredno otroku pomaga tudi pri razvoju drugih
znanj in sposobnosti, kot so grafomotorika, koordinacija, pozornost, splošna znanja itn. Pri
nekaterih otrocih se težave na področju komunikacije kažejo v takih oblikah, da otroci
potrebujejo nadomestne in dopolnilne oblike komunikacije, ki otroku pomagajo pri
sporazumevanju z okolico.

Barbara Kirić
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Nevrofizioterapevtske obravnave
Gibati se je edino, kar lahko človeštvo počenja, in ne glede nato ali šepeta zlog ali pa seka
drevesa, končni izvršitelj je vedno mišica.«
Charles Sherrington

Leta 2013 je bila opravljena obsežna študija pregleda znanstvenih člankov o učinkovitosti
različnih terapevtskih pristopov k otrokom, ki imajo čutno-gibalne težave v razvoju. Rezultati
so bili presenetljivi in pod vprašaj postavili tudi najbolj uveljavljene terapevtske pristope.
Razvojno nevrološko obravnavo ali Bobath koncept so označili kot neučinkovit pristop oziroma
kot pristop, ki verjetno ne deluje. Skozi leta se je koncept dopolnjeval, v sklopu le tega se
izvajajo tudi druge tehnike, kot so obravnava fascij, mobilizacija živčevja, sklepna mobilizacija,
uporaba nevromišičnega taipinga, bandažiranje in tudi fitnes trening. Vse te tehnike so
označene, da verjetno delujejo.
Terapevti, ki se ukvarjamo z otroki v zgodnji fazi razvoja in tudi s starejšimi otroki si predvsem
želimo regulirati tonus, gibanje in držo, razviti najpomembnejše gibalne vzorce kot so kontrola
glave, trupa, ravnotežne reakcije v različnih položajih in pri različnih opravilih.
Delo s starejšimi otroci na šoli je pri večini usmerjeno v stabilizacijo medenice in hrbtenice ter
uporabo različnih tehnik za izboljšanje hoje. To so vaje in funkcionalne aktivnosti za izboljšanje
mišične moči, katerega pozitivni učinki so boljša splošna kondicija. Uporabljamo tudi tehnike
masaže in sproščanja. Načela motoričnega učenja smo uporabili v vodi skozi koncept Halliwick
plavanja. Pri nekaterih še vedno poskušamo ohraniti in tudi izboljšati gibljivost sklepov, se
izogniti kontrakturam. Seveda izhajamo iz spoznanj, da upoštevamo zmožnosti sodelovanja
otroka, njegove motivacije in interesa.
Pomembno je, da imajo otroci različne možnosti za boljše sodelovanje in uspešne terapije. Tako
si pomagamo tudi z glasbo, barvami, aromami, različnimi rekviziti in seveda z dobrim
medosebnim stikom med terapevtom in otrokom.
Klaudija Lovenjak,
terapevt razvojno- nevrološke obravnave
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LIKOVNO USTVARJANJE UČENCEV

Matej Veldin

Matej Veldin
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Nejc Tomanič

Tilen Rajh
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Nejc Tomanič

Niko Kraljić
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Niko Kraljić

Špela Gregur
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Špela Gregur

Tilen Rajh
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Urška Kosi

Drevo, Marcel Ribič
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Moja mačka, Samanta Ribič

Obisk centra za razvrščanje odpadkov, Matej Masten
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Šahovnica, Luka Pevec

Začetnica, Žan Cmagar
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Zasneženo drevo, Matej Pleh
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KRESNICE

ŠTEVILKA: 41

ŠOLSKO LETO 2016/2017

IZDALA:
OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ
DOBRAVSKA ULICA 13a

UREDNIŠKI ODBOR:
UČENCI IN DELAVCI ŠOLE

RAČUNALNIŠKA OBDELAVA IN JEZIKOVNI PREGLED:
ALEKSANDRA BOLČEVIĆ
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