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Šolske skrbi in stvari 

moraš v predal zakleniti, 

da ti ne morejo počitnic 

greniti, 

a tudi ne pobegniti. 

 

Nato moraš počitnicam 

natančno dneve prešteti 

in vsak dan moraš nekaj 

hoteti, želeti, početi. 

 

Feri Lainšček  

(iz zbirke Cicibanija) 

 



PRVI ŠOLSKI DAN 

Poletne počitnice so 

mimo in tako smo se 

zaposleni na šoli ter 

naši učenci ponovno 

srečali v šolski 

jedilnici. V veliko 

veselje obojih, se nam 

je pridružila tudi 

večina staršev. 

Po uvodnem pozdravu 

ravnateljice smo 

posebej pozdravili 

naša prvošolca in jima podarili majhen spomin na prvi šolski dan.  

Razredničarke so pospremile starše v učilnice in jim podale informacije, potrebne za uspešen 

začetek novega šolskega leta. Učenci  so si ob pomoči ostalih zaposlenih izdelali stojalo za 

svinčnike, ki jih bo spominjalo na prvo srečanje v tem šolskem letu. 

Sledilo je  presenečenje – 

učenci so si ogledali 

akvarij, nato pa smo se 

vsi skupaj posladkali s 

torto  ter popili sok ali 

kavo. 

Upamo, da bo tako 

razigran, poln veselja in 

otroške radovednosti prav 

vsak dan v novem 

šolskem letu. 

Kristina Podgorelec 

 



PIKIN FESTIVAL 

V torek, 19. septembra, smo se odpravili na Pikin 

festival v Velenje. Odhod iz Ormoža je bil ob sedmi 

uri. V Velenju nas je pričakala Pika Nogavička in nas 

pospremila v dvorano Glasbene šole Velenje na 

baletno predstavo Zvezdica zaspanka. Po predstavi 

smo se odpravili do jezera, kjer je bilo glavno 

prizorišče festivala. Tam smo se udeležili številnih 

zanimivih ustvarjalnih delavnic. Na voljo je bil tudi 

igralni kotiček, kamor so se z veseljem zatekli mlajši 

učenci.  

Proti domu smo se odpravili okrog 14. ure. Kljub 

slabemu vremenu smo preživeli lep dan. 

Alenka Niedorfer 

 

OLIMPIJSKI FESTIVAL 

Kot vsak olimpijski športni dogodek smo tudi Olimpijski festival začeli z olimpijskim 

protokolom. Otroci so v družbi športnika in ob spremljavi olimpijske himne na oder prinesli 

pravo olimpijsko baklo in olimpijsko zastavo. Prebrali so zaprisego športnika in prižgali 

olimpijski ogenj, ki je gorel vse do zaključka Olimpijskega festivala. 

Olimpijski festival je namenjen otrokom in njihovemu stiku s športom, spoznavanju športnega 

duha in fair playa , z namenom, da bi jih navdušili za gibanje in vse skupaj obogatili z delčkom 

olimpijske izkušnje. Preko zabave, športnih delavnic ter pestrega spremljevalnega programa so 

učenci spoznali, kako pomembno se je športno udejstvovati in kako lahko šport pozitivno vpliva 

na njihovo življenje in na njihove dosežke. 

Cilj festivala je mladim predstaviti šport v vsej veličastnosti na igriv, zabaven in zanje primeren 

način, da začutijo in vzljubijo šport in s tem šport postane sestavni del njihovega življenja. 

Učenci so se lahko preizkusili in spoznali vsak šport posebej ter opravili različne športne izzive, 

kjer so prebudili športni duh. 

http://festival.olympic.si/


Čudovito je bilo spremljati nasmejane obraze učencev in spremljevalcev. Učenci so se 

preizkusili v kar dvajsetih različnih športnih izzivih in tako preživeli nepozaben športni dan z 

vrhunskimi športniki, med njimi tudi z olimpijskimi junaki.  

Aleš Jurčec 

POHOD V GOZD  

V petek, 29. septembra, so 

se učenci 1. in 2. razreda 

odpravili na pohod skozi 

gozd.  

Pot jih je vodila skozi 

mesto  do Lente, kjer so po 

makadamski cesti zavili 

proti gozdnemu robu. Na 

poti skozi gozd so opazovali značilnosti letnega časa, porumenelo in odpadlo listje dreves.  

Naleteli so na ogromno pajkovih mrež, ki so bile  dobro vidne zaradi vlažnosti v zraku. Ogledali 

so si različne gozdne sadeže – žir, storže, želod, gobe, za katere so ugotovili, da jih ne smejo 

trgati, če jih ne poznajo.  Iskali so tudi kostanje, vendar jih na tem območju ni bilo. Na poti so 

zaradi vlažnosti tal naleteli tudi na odtise stopinj.  

Na igrišču vasi Strmec so naredili daljši postanek in se okrepčali z malico. Pot so nadaljevali 

proti Lešnici, kjer jih je na okrepčilo povabila gospa Suzana.  Po poti skozi Lešnico so skrbno 

upoštevali pravila hoje v skupini in bili  pozorni na promet. Ugotovili so, da nekateri vozniki 

vozijo prehitro.  

Ko so se bližali odlagališču odpadkov, so nekateri vedeli, da je pred njimi še krajši kos poti in 

da bodo kmalu v šoli. Ponosni so bili, ko so naštevali, skozi koliko krajev so se sprehodili : 

Ormož, Strmec, Lešnica in Dobrava. 

Alenka Niedorfer 

 

 

 



DRUGAČNOST NAS BOGATI 

V ponedeljek, 2. oktobra, se je pričel 

Teden otroka. V letošnjem letu je 

bila osrednja tema “Povabimo sonce 

v šolo”. In na OŠ Stanka Vraza smo 

ga povabili. V okviru projekta 

“Drugačnost nas bogati”, ki traja že 

osmo leto, smo povabili učence in 

učitelje drugih razredov OŠ 

Ormož.  Pozdravila jih je 

ravnateljica, nato pa smo jim 

povedali, kako bo potekala njihova sončna urica.  

Za povabilo so se nam zahvalili s prekrasnim drevesom, simbolom prijateljstva. 

Učenci in učitelji smo se v telovadnici  in v šolskem atriju družili v različnih športnih igrah, ki 

jih je pripravil učitelj Aleš. Ob koncu smo se okrepčali v šolski jedilnici, kjer smo utrdili 

tudi  nova prijateljstva. 

Alenka Niedorfer 

 

 

 

 

 

http://www.osormoz.si/2017/10/06/to-smo-mi-drugacnost-nas-bogati/
http://www.osormoz.si/2017/10/06/to-smo-mi-drugacnost-nas-bogati/


ORIENTACIJSKI POHOD 

V tednu otroka smo se v četrtek, 

5. oktobra, odpravili na 

orientacijski pohod. Pohod smo 

opravili po poti, vrisani v 

zemljevid. Pot nas je vodila 

skozi Ormož, Pušence, 

Frankovce, Loperšice in po 139 

stopnicah smo prispeli na Hum. 

Obiskali smo našega šoferja. Po 

okrepčilu, ki nam ga je 

pripravil,  so se učenci od 3. do 

9. razreda in učenci posebnega 

programa s spremljevalci 

odpravili nazaj proti šoli. Skupaj 

smo prehodili 16 kilometrov. 

Učence 1. in 2. razreda s 

spremljevalkama pa je v šolo 

odpeljal gospod Janko.  

Učenci prve skupine posebnega 

programa  so s spremljevalkami 

opravili pot mimo železniške postaje, skozi Pušence, mimo Bioplinarne nazaj v Ormož. 

Aleš Jurčec 

 

  

 

 

 

 

 



OGLED PREDSTAVE 

Učenci in učitelji smo 

se v okviru tedna 

otroka z vlakom 

odpravili na Ptuj. V 

Mestnem gledališču 

smo si ogledali 

lutkovno gledališko 

predstavo »Ferdinand 

se nauči peti«. Glavni 

junak Ferdinand je ob 

pomoči pajka Antonia 

preizkušal svoje pevske 

sposobnosti. Učenci so tokrat gledališki oder spoznali na igriv način. Po končani predstavi so 

se učenci skupaj z učitelji odpravili v mestni park, kjer so na raznovrstnih igralih preizkusili 

svoje gibalne sposobnosti ali pa so poklepetali s prijatelji.  

Učitelji so v tednu otroka upoštevali želje otrok. Tako so se v času kosila okrepčali v restavraciji 

Mc,Donalds. Tudi za presenečenje je bilo poskrbljeno. Presenetila jih je ravnateljica, ki je s 

sladoledom poskrbela, da je bil dan še lepši in slajši. 

Tanja Prosnik Žunec 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUŽENJE S STARŠI 

Na OŠ Stanka Vraza Ormož se je 

v petek, 6. oktobra, odvijalo že 

tradicionalno jesensko druženje s 

starši. Učenci so skupaj s svojimi 

starši skozi ves teden pridno 

nabirali kostanje in jih prinašali v 

šolo. Že v dopoldanskem času so 

potekale priprave na druženje. 

Učenci so rezali kostanje in skupaj 

z učitelji pripravili vse potrebno za 

peko kostanjev. Izpod pridnih rok učencev in staršev so nastali tudi sladki prigrizki. 

Tradicionalni kostanjev piknik je popestrila ravnateljica. Vsakemu učencu je spekla veliko 

palačinko in jo namazala z njemu najljubšim nadevom.  

Za dobro voljo so poskrbeli učenci s starši, starimi starši in učitelji. 

Tanja Prosnik Žunec 

 

 

 

 

 

 



NARAVOSLOVNI DAN – Naravni rezervat Ormoške lagune 

16. oktobra smo učenci 5., 6. in 9. razreda v okviru naravoslovnega dne obiskali Naravni 

rezervat Ormoške lagune. V Lagune smo šli peš, prav tako tudi nazaj. 

Med potjo do Lagun smo 

opazovali reko Dravo, Ormoško 

jezero, ptice. 

Po prihodu v Lagune smo si 

ogledali poplavni gozd,  močvirje 

in  obvodne ter vodne  rastline,  iz 

opazovalnice smo si ogledali tudi 

vodne bivole in ptice.  

 

Lepo je bilo preživeti dan v 

naravi. 

 Učenci 5., 6., 9. razreda  

VAJA EVAKUACIJE  

V četrtek, 26.oktobra, je na šoli potekala vaja evakuacije. Tokrat smo se učili, kako izprazniti 

šolo, če bi začutili tresenje tal. Učitelji so 

učence že vnaprej poučili, kako naj 

ravnajo, ko bodo slišali znak za alarm. 

Prav tako so si skupaj ogledali in prehodili 

evakuacijske poti iz učilnic in šole. Za 

vajo so bili dobro pripravljeni. Ker so bili 

napovedani tudi gasilci, so komaj čakali, 

da se “potres” začne. 

Ob točno napovedani uri se je 

zaslišala sirena, tisti oddaljeni pa 

nikakor niso mogli preslišati 

kričanja učitelja Aleša, da naj 

zapustijo učilnice. Tako, kot so 

vadili, so vsi skupaj šolo zapustili. 



Ravnateljica je preverila, če so vsi zapustili stavbo in si oddahnila, ko je vse zbrane videla na 

parkirišču. 

Tam so bili parkirani gasilski avtomobili in ti so učence zelo zanimali. Ko so gasilci opravili 

pregled stavb vrtca in šole, so predstavili opremo. Najbolj zanimivo je bilo dvigalo, ki je 

namenjeno reševanju na višini. Naš bivši učenec Sano, ki je prav tako gasilec, je pogumno stopil 

vanj in se dal odpeljati v višave. Učenci so ga občudovali in pohvalili za pogum. Tudi oni bi se 

radi popeljali, vendar so gasilci zaradi varnosti, to odsvetovali. Zato sta našo šolo na višini 

zastopala učitelj Aleš in učiteljica Andreja, ki sta si prvič ogledala okolico šole iz ptičje 

perspektive.  

Učenci so lahko sodelovali v vaji gašenja. Curek vode so morali usmeriti proti lutki in posodi 

in prav vsi so oboje zadeli. Nekateri so si tudi izborili vožnjo z gasilskim kombijem. Je povsem 

drugače kot tista vsakdanja vožnja s šoferjem Jankom. Gasilski avto je le gasilski avto in ne 

navaden kombi! Vaja evakuacije je bila zelo zanimiv dogodek meseca požarne varnosti.  

Vsi skupaj smo ugotovili, da je bila dobro izpeljana. Veseli smo bili, da je bila samo vaja in 

pravega potresa si ne želi nobeden od nas. Naj tako ostane tudi vnaprej. 

Andreja Resman 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Tudi letos smo se učenci in učitelji na naši 

šoli dobro pripravili na Tradicionalni 

slovenski zajtrk. 

Od začetka meseca pa vse do 17. 

novembra so potekale različne dejavnosti. 

 

Najprej smo obiskali kmetijo na Hardeku, 

kjer se ukvarjajo s pridelavo mleka. Izvedeli 

smo, kaj vse je potrebno narediti, da lahko 

popijemo dobro domače mleko. 

 



Učenci so pridno pripravljali skutne namaze. 

Poskušali so lahko osem različnih vrst. 

Na šoli je potekal tudi likovni natečaj. Učenci 

so ustvarjali na temo »Brez krave mi mleka«. 

V petek, 17. novembra, je bil zaključek 

projekta s tradicionalnim zajtrkom ob domačih 

dobrotah iz okoliških kmetij. Gostja je bila 

gospa Katarina iz kmetije, ki so si jo 

učenci ogledali.  

Po okusnem zajtrku je posebna komisija 

razglasila najboljše likovne izdelke in 

podarila nagrade. 

Ob 10. uri smo se zbrali še enkrat. Zapeli smo pesem Čebelar v čast slovenskim čebelarjem . 

Mira Grmič Podgorelec 

MALA PEKARNICA 

Učenci posebnega programa so imeli 13. decembra delovni dan – malo 

pekarnico. Skupaj z učiteljicami so s pomočjo slikovnega materiala 

pripravili  sestavine po receptu.   

Tamara je prebrala recept in učenci  so nato skupaj stehtali in izmerili 

količine za testo. Vsak učenec je dodal svoje sestavine in nato so zgnetli 

testo za piškote. Vsi učenci so po svojih močeh testo valjali, z nožem 

razrezali  in oblikovali kroglice za piškote. Nato so piškote zložili še na 

pripravljene pekače in jih 

spekli v pečici.  

Učenci so ob pomoči spekli slastne medenjake in 

kokosove poljubčke. Pri  delu so zelo uživali, še 

najbolj na koncu, ko so lahko pečene piškote še 

poskusili.    

Marija Mohorič 



VESELI DECEMBER – USTVARJALNE DELAVNICE 

Učenci PPVI so imeli 14. decembra še en 

delovni dan – ustvarjalne delavnice. Skupaj z 

učiteljicami so izdelovali novoletne okraske in 

voščilnice. Po dani predlogi so obrisovali in 

izrezali kroglice in zvezdice iz papirja, ki so jih 

potem pobarvali z rdečo in zlato barvo. 

Voščilnice pa so izdelali tako, da so z gobo 

tiskali in nanašali barvo po šabloni. Nastale so 

voščilnice z motivi snežink in smrečic.  

Marija Mohorič 

 

NASTOP V DEŽELI SEVEROLANDIJI 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo 

se priključili dogajanju v okviru 

dežele Severolandije, ki ga 

organizira občina Ormož. 

Sodelovali smo z OŠ Velika 

Nedelja, Gimnazijo Ormož ter 

Knjižnico Ormož.  

Učenci so se 14. decembra skupaj 

z ostalimi sodelujočimi predstavili 

v pravljični- glasbeni predstavi 

Dežela želja. Takšno sodelovanje se je izkazalo kot zelo pozitivno, saj so učenci na odru 

zablesteli. Istočasno so se v okviru božičnega bazarja predstavili s svojimi izdelki. V zameno 

za ponujene izdelke so obiskovalci prispevali dobrodelne prispevke za šolski sklad. 

Alenka Niedorfer 

 

 



PUSTOVANJE  

Pustni čas je čas rajanja, veselja, pustnih šem in norčij. To je čas, ko vsak izmed nas lahko 

postane kar želi.  

Letos smo se učitelji, učenci in nekateri starši v času pusta spremenili v prav posebno pravljico 

– Pravljico na nebu. 

Po dežju se je med 

oblaki prikazalo 

sonce, ki je privabilo 

mavrice, ki nežno 

obarvajo nebo kot lepa 

deževna pravljica.  

S pripravami na pust 

smo učenci in učitelji 

začeli že meseca januarja. Učenci so si s pomočjo učiteljev izdelali mavrice, sonce in dežne 

kapljice iz kartona, ter jih prebarvali s pisanimi barvami.  

V soboto, 10. februarja, smo sodelovali na pustnem karnevalu v Središču ob Dravi, kjer smo 

med šolskimi skupinami zasedli četrto mesto.  

S pustovanjem so učenci nadaljevali v ponedeljek v telovadnici šole, kjer so se skupaj z otroki 

iz Vrtca Ormož poveselili s kurenti Društva kurent Ormož. Ta dan so se učenci spremenili v 

čisto prave tigre, muce, leve in princese. 

Kot pustna skupina smo na pustni torek  sodelovali  tudi na pustni povorki v Ormožu, kjer smo 

bili prav tako zelo uspešni, saj smo med šolskimi skupinami druge in tretje triade zasedli prvo 

mesto. Po končani pustni povorki smo z  zabavo nadaljevali v klubu Unterhund, kjer smo 

uživali ob čarovniških trikih. 

Pust se je končal ter v srcih pustil spomin na še eno čudovito pravljico. 

Suzana Ciglarič 



TEK NA SMUČEH NA ATLETSKEM STADIONU 

  

Sneg je treba izkoristiti, tako smo se s starejšimi učenci 

odpravili na sneg. Nadeli smo si “dile” in tekali.  

Na atletskem stadionu v Mestni grabi smo si urezali progo za 

klasično tehniko teka na smučeh. Ponovili smo dvotaktni 

diagonalni korak in se učili korak s soročnim odrivom. Zabavno 

se je bilo po padcu, ko se smučke in palice zapletejo, postaviti 

nazaj na noge. 

Simona Brumen 

 

CICIDO 2018 
  

Učenci otroškega pevskega zbora Čebelice, Osnovne šole Stanka Vraza Ormož, smo se pod 

mentorstvom Aleksandre Kelemina Plemenič, Alenke Niedorfer ter Katje Prejac udeležili 

Revije otroških pevskih zborov CICIDO 2018. Revija je 16. marca potekala v telovadnici 

Osnovne šole Sveti Tomaž.  

Naš pevski zbor se je predstavil z 

naslednjimi pesmimi: 

 Pika Nogavička (J. Johansson; A. 

Lindgren prev. S. Makarovič) 

 Regiment po cesti gre (J. Jež; 

slovenska ljudska) 

 Tujček maček (M. Vodopivec; Č. 

Šinkovec) 

Alen se je pri pesmi Tujček maček 

predstavil tudi kot solist. Učenci smo 

nastop izvedli zelo uspešno ter posledično poželi zelo velik aplavz številnega občinstva.  

Ob nastopu smo bili najbolj veseli obiska in spodbude naših staršev in ravnateljice. 

Alenka Niedorfer 



PROSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 

V torek, 20. marca, je bila na šoli proslava ob materinskem dnevu. Na proslavi so sodelovali 

vsi učenci. Program proslave je povezoval Matej.   

Obiskovalcem so se predstavili s pesmimi in 

recitacijami o mami, zapeli so v pevskem zboru ter ob 

zvokih harmonike zaplesali splet folklornih plesov. 

Tako so ob pomoči svojih mentoric poskrbeli za lep 

popoldan za vse obiskovalce prireditve.  

Ob koncu proslave so mamicam poklonili 

okvirje za slike, ki so jih izdelali pri 

ustvarjalnem krožku.  

Marija Mohorič 

PARAOLIMPIJSKI ŠPORTNI DAN 

Paraolimpijski športni dan smo izvedli v torek, 20. marca, v organizaciji Zveze za šport 

invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja, z namenom uveljavitve športa invalidov kot 

polnopravnega in enakovrednega. V aktivnem in pestrem dnevu smo sodelovali učenci 

Osnovne šole Stanka Vraza in učenci 4. in 5. 

razreda OŠ Ormož. 

Aktivnosti so bile vezane na predstavitev 

športa invalidov, izvajanje športa invalidov 

skupaj z učenci in invalidi, preizkusili so se 

v košarki ter spoznali vrhunskega športnika 

invalida, ki je predstavil svojo zgodbo in 

športno pot.  

Z nami je bila slovenska reprezentantka v namiznem tenisu Barbara Meglič, ki je osvetlila svojo 

življenjsko pot od rojstva do nesreče, ki ji je za vedno spremenila življenje. Od svojega 1. leta 

življenja naprej je paraplegik in si življenja brez vozička ne more predstavljati. Navdušila nas 



je z izjemno notranjo močjo, življenjsko 

energijo, vedrim in sproščenim 

nasmehom, ki nas nagovarja, da moremo 

videti tudi onkraj predsodkov, ki se v 

zvezi z invalidi pojavljajo v družbi. 

Preko aktivnosti vživljanja v svet 

invalidov, smo se vsaj malo približali 

njihovemu svetu. 

Aleš Jurčec 

PLANICA PO NAŠE 

V četrtek, 22. marca, smo se z avtobusom odpeljali V Planico.  Zavarovalnica Triglav nam je 

omogočila ogled kvalifikacij smučarskih poletov.  

Zjutraj smo morali zgodaj vstati. Do šole so nas pripeljali starši. Pridružili so se nam tudi 

nekateri učitelji in učenci iz Osnovne šole Ormož. Do Planice smo se vozili štiri ure. Med potjo 

smo se ustavili v Celju in malicali.  

V Planici nas je pričakalo lepo vreme. Iz avtobusa smo se odpravili na tribune. Tam je bila 

gneča, ker si je prišlo polete ogledat veliko učencev iz cele Slovenije. Na kvalifikacijah je 

nastopilo precej naših tekmovalcev – Bor, Anže,  Jurij, Peter, Jernej, Robert, Tomaž, Cene, 

Žiga,  Tilen, Nejc in Domen. Mi smo najbolj navijali za Petra Prevca.  

Med tekmo smo jedli krofe in hot-doge. Ko je bilo poletov konec, smo se odpravili nazaj proti 

Ormožu. 

Učenci 4., 5. in 6. razreda 

PLANICA 2018  

Ponovno smo bili uspešni na razpisu Zavarovalnice Triglav z naslovom Otroci Planice. Bili 

smo ena izmed 65 izbranih šol, katerim je Zavarovalnica Triglav omogočila nepozabno 

doživetje v dolini pod Poncami. V okviru medsebojnega sodelovanja smo zraven povabili tudi 

prostovoljce iz OŠ Ormož, ki so nam pomagali pri izvedbi regijskih iger MATP. 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.  

Aleš Jurčec 

REGIJSKE IGRE MATP 2018 V ORMOŽU 
  

OŠ Stanka Vraza Ormož je bila organizator 

regijskih iger Specialne olimpiade – MATP 

2018. Organizacija iger je bila za kolektiv 

precejšen zalogaj, ki smo ga  zaposleni skupaj 

s prostovoljci z odliko  opravili. 

V sredo, 28. marca, se je na šoli zbralo 79 

športnikov SOS ter njihovih 47 trenerjev in 

spremljevalcev. Prišli so iz 10 šol, zavodov, 

VDC in Društev Sožitje iz mariborsko- 

pomurske regije. Pri pripravi in izvedbi iger so 

sodelovali vsi zaposleni, prav tako so nam 

pomagali prostovoljci MCO, OORK Ormož, 

CPU Ormož, učenci OŠ Ormož, predstavniki atletskega kluba Ormož in starši naših učencev. 

Igre so s svojo prisotnostjo počastili župana občine Ormož, gospod Alojz Sok in občine 

Središče ob Dravi, gospod Jurij Borko ter predsednica Zveze Sožitje dr. Katja Vadnal.  

Kulturni program so pripravili učenci OŠ Stanka Vraza s svojimi mentoricami.  

Športniki so se v tekmovalnem delu pomerili na šestih tekmovalnih postajah. Naloge so zelo 

dobro opravili in vsi so si ob koncu zaslužili velik aplavz, medaljo in priznanje. Za večino 

športnikov pa je bil že sam nastop na regijskih igrah velik uspeh.  

Z njim so potrdili specialno olimpijsko prisego: PUSTITE MI ZMAGATI. ČE PA NE MOREM 

ZMAGATI, NAJ BOM POGUMEN V SVOJEM POSKUSU! 

Andreja Resman 

OTROŠKI PARLAMENT  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na šoli v okviru skupnosti učencev šole obravnavali temo 

otroškega parlamenta. Tokrat je ena tema namenjena delu v dveh šolskih letih. Letos smo se 



lotili teme Šolstvo in šolski sistemi. Na sestanku mentorjev smo se dogovorili, kateri temi se 

bo posebej posvetila posamezna šola. Dogovorili smo se, da bodo naši učenci predstavili 

možnosti nadaljnjega izobraževanja tistih, ki zaključijo šolanje v nižjem izobrazbenem 

standardu in o možnostih vključevanja v okolje za vse, ki zaključijo posebni program vzgoje in 

izobraževanja. Na šolskem parlamentu smo ob petkih obravnavali vse vsebine, tako smo se 

dotaknili odnosov med učenci, med učenci in učitelji, učnih vsebin, metod in načinov dela, šole 

za življenje in šole za prihodnost. Poseben poudarek smo namenili učenju za življenje – 

pogovarjali smo se o tem, kaj vse se je dobro naučiti za življenje in od koga se teh spretnosti in 

znanj učimo.  

V sredo, 28. marca, smo se pridružili ostalim mladim parlamentarcem iz osnovnih šol Sveti 

Tomaž, Središče ob Dravi, Velika Nedelja, 

Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci in Ormož.  

Tamara, Alen in Daniel so se s svojim 

poročilom pridružili razpravi na izbrano 

temo. Kljub veliki tremi, ki so jo imeli, so 

odlično predstavili naše zaključke in se tako 

ponovno aktivno vključili v širše socialno 

okolje in vrstnikom ter ostalim prisotnim 

predstavili možnosti nadaljnjega izobraževanja in vključevanja v okolje za osebe s posebnimi 

potrebami. Na srečanju so bili sprejeti sklepi za posamezno področje po razpravah: 

UČNE VSEBINE, METODE IN NAČINI POUČEVANJA, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

Več pedagoških ur karierne 

orientacije. 

Večji poudarek na praktičnem 

znanju. 

Uvedba ure učenja učenja in 

medvrstniško pomoč. 

Razporeditev ocenjevanja 

tekom leta, prilagojeno sposobnostim učenca – posledično kvalitetnejše znanje. 

Vzpodbujanje karierne orientacije – vpeljava ogleda poklica na delovnem mestu.  



ODNOSI V ŠOLI – UČITELJ/UČENEC, ODNOSI V ŠOLI MED UČENCI 

Učenci cenijo proaktivni pristop učitelja. 

Učitelj naj bi bil odprt za razumevanje učenca in naj ne bi imel samo funkcije poučevanja. 

Mediacija, vztrajanje in doslednost učitelja pri svojih ukrepih. 

Podpiranje mešanja skupin, spodbujanje medvrstniškega sodelovanja. 

Več dejavnosti, povezanih z teambuildingom. 

Pedagoški pristopi za premagovanje stresa. 

ŠOLA PRIHODNOSTI, ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

Klasično šolanje – najprej osnove, potem digitalizacija. 

Strinjanje z še vnaprejšnjih vključevanjem oseb s posebnimi potrebami. 

Te sklepe bomo v naslednjem šolskem letu skušali v čim večji meri udejanjati v praksi tudi na 

naši šoli.  

Kristina Podgorelec 

VELIKONOČNA JAJCA – PIRHI  

V petek, 30. marca, so učenci v šolo prinesli jajca za barvanje, vsak v svoji škatli. Skupaj so jih 

potem  

odnesli v gospodinjsko učilnico, kjer so jih ob pomoči 

učiteljic skuhali. Najprej so jajca pripravili za 

barvanje. Na jajca so dali različne liste trav, ki so jih 

nato zavili v nogavice.  

Lonec so  napolnili s čebulnimi olupki in nanje 

položili jajca. V lonec so še dodali vodo in ga 

postavili na štedilnik, kjer so  jajca skuhali. Po 

končanem postopku kuhanja so nastali pravi 

velikonočni pirhi, ki so si jih učenci odnesli 

domov. Doma so jih  lahko za velikonočne 

praznike pojedli.  

Marija Mohorič 



INCLUSIA 2018 

10. in 11. aprila se je skupina štirih 

učencev posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja udeležila srečanja 

»INCLUSIA« v Celovcu. Bistvo srečanja 

je druženje oseb z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju z osebami brez motnje, 

ustvarjanje novih vezi in novih 

prijateljstev.  

Po prijetni vožnji smo prispeli v Celovec in se nastanili v hostlu. Sledil je ogled Minimundusa, 

kjer nas je najbolj navdušil 4D kino. Zvečer smo se družili v pivnici Schleppe Eventhalle, kjer 

smo plesali ob zvokih slovenskega narodno-zabavnega ansambla Trenutek in avstrijske glasbe. 

Naslednji dan so sledile delavnice in druženje na dvojezični gimnaziji TAK. Skupaj z 

Varstveno delovnim centrom 

Murska Sobota so nas v goste 

sprejeli dijaki 2 . b letnika. Učenke 

in učenci TAK so z nami brkljali, 

peli, plesali, igrali košarko in 

nogomet, se pogovarjali, slikali ter 

se v posebnem vzdušju 

povezovali. Predstavili smo se z 

rašpljo in narodno nošo. Ob naši 

pomoči so se tudi ostali udeleženci 

naučili plesa in skupaj z nami zaplesali. Sledila je pot domov in obvezen postanek v Mariboru 

v Pohorski kavarni. 

Naši gostitelji so o našem obisku zapisali: 

Skupaj smo preživeli čudovito dopoldne. 

Enkraten občutek je, ko lahko nekomu z 

majhnimi dejanji pričaraš nasmeh na 

obraz. (Martina) 



To srečanje se mi je zelo vtisnilo v spomin, saj me je napolnil val sreče, ki je kar izžarevala iz 

njih. Bila sem ganjena nad njihovo pozitivnostjo in dobroto. (Klara) 

Z navdušenjem gledam nazaj na skupen 

dan. Veselila sem se, da sem e goste 

spoznala in smo se družili. Obiskali so nas 

z velikim pozitivnim objemom. Ko se 

zamisliš, kako so srečni, se zaveš, da nam v 

življenju nič ne manjka. Na to se moramo 

večkrat spomniti, saj je življenje eno in 

edino in ga moramo ceniti z vsem srcem. 

Upam, da se bomo še kdaj srečali in se 

družili z velikim nasmehom. (Ajla) 

Zanimivo je dejstvo, da so ti ljudje s posebnimi potrebami polni smeha in veselja. Mene osebno 

so prevzeli s svojo toplino in prijaznostjo. Ob njih sem bila popolnoma drug človek. Zagotovo 

je to ena izmed mojih izkušenj v življenju, ki bi jo z veseljem ponovila. (Lea) 

Ti ljudje niso drugačni, so enkratni kot mi, mogoče celo boljši. Navdajajo te z dobro energijo, 

srečo in te postavijo na realna tla. Ta izkušnja mi bo ostala še dolgo v spominu. (Tia) 

Naši gostje so izžarevali nekakšno posebno energijo. Z njimi smo se zelo zabavali. Bilo je res 

super. Veselim se ponovnega srečanja. (Špela) 

Aleš Jurčec 

 

 

 

 

 

 

 



DVAJSETO DRŽAVNO MATEMATIČNO TEKMOVANJE 

“RAČUNANJE JE IGRA” 

V mesecu aprilu sta potekali šolsko in državno 

matematično tekmovanje »Računanje je igra«. To je  

matematično tekmovanje za šole s prilagojenim 

programom. V letošnjem šolskem letu so se šolskega 

tekmovanja udeležili učenci od 4. do 6. razreda. Na 

državno matematično tekmovanje sta se uvrstila dva 

učenca naše šole. Aleš Kolarič, učenec 4. razreda, je 

na državnem tekmovanju dosegel odlično deseto 

mesto. Matej Pleh, učenec 6. razreda, pa je na državnem tekmovanju dosegel odlično tretje 

mesto. 

Matematično tekmovanje »Računanje je igra« je letos praznovalo 20 let. Ob tej posebni 

priložnosti so učence in mentorje pogostili s torto velikanko. 

Tanja Prosnik Žunec  

DOBRODELNA PRIREDITEV 

 

Učenci, učitelji in starši smo 

tudi v tem šolskem letu 

pripravili že tradicionalno 

dobrodelno prireditev 

»Prijatelji prijateljem«. Tema 

letošnje prireditve je bila 

Maček Muri.  

Simpatičen Maček Muri 

budno spremlja vse dogodke v 

mestu. Obišče mačjo šolo, 

nogometno tekmo in se 

zaljubljen v Muco Maco z njo odpravi na pravo mačjo veselico.  

Gostje letošnje dobrodelne prireditve so bile članice vokalne skupine Jua in kitarist Domen 

Obilčnik.  



Dobrodelno prireditev  smo izpeljali v petek, 20. aprila, v Kulturnem domu Ormož. Skoraj 

polna dvorana je razveselila prav vse mačkone in mačke v mačjem mestu. Zbrani prispevki 

bodo namenjeni plačilu šole v naravi in opremi multisenzorne sobe na šoli. 

Tanja Prosnik Žunec 

 

DAN EVROPE 

Priprave na izvedbo aktivnosti v okviru 

Dneva Evrope so potekale že nekaj časa 

pred samim dnevom. Pripravljen je bil 

okvirni načrt zadolžitev.  

9. maja je potekala prireditev na dvorišču 

grajske pristave. Stojnico so pripravili 

učenci 5. in 6. razreda z učiteljico. Vsi ostali 

učenci so si ob spremstvu strokovnih delavcev ogledali stojnice ter prisostvovali uradni 

otvoritvi, kulturnemu programu ter nastopu dueta BQL. V nadaljevanju dneva so za stojnico 

poskrbeli še učenci 9. razreda ob pomoči učiteljev.  

Na stojnici so bile predstavljene znamenitosti Španije – 

različni spominki, knjige španskih avtorjev, učenci pa so 

pod mentorstvom učiteljev pripravili tudi kastanjete, 

pahljače, značilno špansko sladico churrosi, zastavo iz 

zamaškov, zastavice – pobarvanke, plakat z osnovnimi 

podatki o Španiji ter maketo Don Kihota, namenjeno 

fotografiranju. 

Na sosednji stojnici so se predstavili tudi gostje iz Centra 

za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar iz Varaždina. 

Njihova predstavitev je bila kulinarična, na odru pa so se 

v okviru kulturnega programa predstavili njihovi šolski 

tamburaši.  

              Kristina Podgorelec  

 

 



KAMIŠIBAJ        

V sredo, 9. maja, je naša šola sodelovala v vseslovenski 

akciji Zaigraj kamišibaj. Na ta dan so 24 ur po vsej 

Sloveniji potekale predstave kamišibaj. Na naši šoli so 

si učenci ogledali predstavo Mali Pip in mavrica želja. 

Predstavo sta za učence zaigrali učiteljica Marija in 

knjižničarka Leonida iz Knjižnice Ormož.  Kamišibaj je 

naši šoli podarila gospa Silvija Belšak Viher, ki je 

izdelala taktilni kamišibaj za našega učenca Tilna. Predstavo kamišibaj so si ogledali vsi učenci 

naše šole in pri tem zelo uživali. Na koncu so učenci še pobarvali svoje mavrice in jih razstavili 

na steni v jedilnici. 

Marija Mohorič 

NARAVOSLOVNI DAN NA TRAVNIKU 

10. maja so se po malici učenci z učiteljicami 

odpravili na zbirni center komunalnih odpadkov na 

Dobravo. Tam so si ogledali skladiščenje razvrščene 

odpadne embalaže, papirja, plastike, kovine, 

odpadnega lesa.  

Seznanili so se, kako odstranimo in skladiščimo 

nevarne odpadke - baterije, žarnice, deodorante, 

zdravila, ki so jih prinesli s seboj. Nato so odšli na 

travnik ob gozdu v bližnji okolici. Pozorno so 

poslušali in upoštevali navodila za varno gibanje 

in hojo ob cesti. Ob pomoči učiteljic so poiskali 

cvetlice, ki so jih imeli na učnih listih, slikah. Slike 

so primerjali s cvetlicami v naravi. Poiskali pa so 

tudi nekaj travniških živali.  

Ob pomoči učiteljev so uspeli ujeti mravlje, 

različne hrošče, čebelo in polža, ki so jih potem 

lahko opazovali skozi povečevalno lupo. Naučili so se, da je potrebno z živalmi skrbno ravnati.  



Takoj po ogledu so žuželke spet spustili nazaj v naravo. V šoli so si nato lahko ob sproščujoči 

glasbi spočili in si ogledali fotografije, ki so bile posnete na travniku.  

Marija Mohorič 

REGIJSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

Regijsko tekmovanje v atletiki je potekalo 17. 

maja v Mariboru. Šolo so uspešno zastopali 

Marcel, Alen, Danijel, Alojz in Samanta. 

Najboljšo uvrstitev je z drugim mestom v teku 

na 300 metrov z rezultatom 47,96 dosegel Alen.  

 

Samanta je v teku na 300 metrov z 

rezultatom 58,72 zasedla tretje mesto. V 

ekipo štajersko-podravske regije za 

državno tekmovanje so se v teku na 300 

metrov uvrstili Alojz, Alen in Samanta. 

Aleš Jurčec 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

Državno tekmovanje v atletiki je potekalo 1. junija v Murski Soboti. V ekipo Podravja so se z 

dobrimi rezultati na regijskem 

tekmovanju uvrstili Samanta, Alojz 

in Alen. Vsi so tekmovali v teku na 

300 metrov. Na tekmovanju so se 

trudili po svojih najboljših močeh in 

šolo dostojno zastopali.  

Aleš Jurčec 

 



DRŽAVNE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE 

Drugi vikend v juniju so bile v Ljubljani državne igre specialne olimpiade. Udeležili so se jih 

tudi trije učenci posebnega programa, ki so 

nastopili v atletiki. Igre so se pričele z otvoritvijo 

v hali Tivoli, kjer so po kulturnem programu 

prižgali olimpijski ogenj. Poleg športnega dela je 

bilo na voljo veliko spremljevalnih aktivnosti. 

Učenci so si ogledali center Ljubljane, se popeljali 

na grad, sodelovali v različnih delavnicah, se 

sladkali s palačinkami, piškoti in sladoledom, 

plesali, se družili in prav lepo imeli. 

V soboto dopoldan so potekala predtekmovanja, v nedeljo pa je šlo zares. Vsi naši športniki so 

se potrudili po svojih najboljših močeh in osvojili skupno šest medalj. Najuspešnejša je bila 

Tamara, ki si je s tekoma na 100 in 200 m pritekla dve zlati medalji. Prav ti medalji in dosežek 

prejšnjega leta so botrovali temu, da se je uvrstila v ekipo specialnih olimpijcev, ki bodo 

Slovenijo zastopali na svetovnih iger specialne olimpiade marca naslednje leto v Abu Dhabiju! 

Andreja Resman 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 

V sredo, 13. junija, so se učenci z učitelji 

odpravili na zaključno ekskurzijo. Z avtobusom 

so se zapeljali v Veržej, kjer so obiskali 

lončarske delavnice.  



Skupaj z učitelji in mentorico Urško so gnetli in oblikovali glino v kepe. Kepe so nato položili 

na lončarsko vreteno. Pod budnim očesom gospe Urške so  nastali krasni lončarski izdelki: 

vazice, krožniki in posodice.  

Ogledali so si tudi rokodelski center, kjer so seznanili z načine obdelave naravnih materialov 

in si ogledali razstavo rokodelskih izdelkov.  

Nato so se z avtobusom odpravili v Ižakovce do 

reke Mure.  

Pogledali so si stari mlin na Muri in se popeljali z 

brodom čez reko Muro in nazaj. Po vseh ogledih 

pa jih je  čakala pica v gostišču Zvezda v 

Ljutomeru.  

Po kosilu so se peš odpravili do bližnje slaščičarne, kjer so pojedli še kepico sladoleda. Na 

koncu so se polni vtisov odpeljali domov.   

 Marija Mohorič 

 

 

 

 

 

 

 



ZAKLJUČNA PRIREDITEV 

15. junija je na šoli potekala zaključna 

prireditev. 

Prireditev se je začela z uvodnim pozdravom in 

napovedjo točk. V nadaljevanju so se 

predstavili vsi učenci posameznih oddelkov, 

pevski zbor in plesna skupina. V zaključnem 

delu so nastopili učenci petega in šestega  

razreda, ki so povedali, kako se je začelo 

njihovo druženje z učencema devetega  razreda. 

Učenca devetega razreda sta predala ključ,  

se poslovila od sošolcev, delavcev šole, 

starše pa sta povabila na zaključni ples. 

Ritem dunajskega valčka je privabil še 

nekaj naključnih parov.  

Prireditev je končala ravnateljica, ki je 

učencema devetega razreda podelila 

priznanja za večletno aktivno vključevanje 

v dejavnosti šole. Učence  je pohvalila za 

uspehe na državnem nivoju in vsem zaželela lepe in dolge počitnice.  

   Vanda Zorec in Mira Grmič Podgorelec 

 

 

 

 

 

 

 



PRENOVA MULTISENZORNE SOBE 

Za potrebe naših otrok smo se odločili, da 

bomo uredili tako imenovano multisenzorno 

sobo / snoozelen. Začeli smo kar pri prenovi 

samega prostora. Pri tem so nam pomagali 

zunanji izvajalci ter naš hišnik. 

Soba  je bila prepleskala, položena je bila 

preproga krem barve. Po stropu je bila 

izvedena suhomontažna gradnja- spuščen je 

bil del stropa, vgrajene so bile stropne luči ter 

na novo urejena električna napeljava. Ker je 

bila vodna postelja že dotrajana,  je bil 

zamenjan posteljni vložek. 

Prostor bo opremljen z različnimi tehničnimi 

pripomočki, kot so svetlobni projektor za 

optična vlakna, vodni stolp, svetlobni oblaki nad posteljo, preoblekli bomo položajno blazino, 

dodali smo barvne plošče na tleh. Soba je namenjena počitku, branju, umirjanju, predvsem pa 

učenju in spoznavanju okolja preko vseh čutil: vid, sluh, tip, vonj in okus. 

Za prenovo in opremljanje smo zbirali sredstva na dobrodelni prireditvi, ponujali smo naše 

izdelke na stojnicah v domačem kraju, del sredstev pa smo zbrali tudi s pomočjo donatorjev. 

 Marina Špindler 

 

  



TO SMO MI: ALEN, DANIEL, MATEJ, ALOJZ, SAMANTA IN 

VALENTINA 
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