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ČIŠČENJE BUČ 
 

Praznika buč, ki smo ga obiskali v okviru projekta SKK, nismo mogli kar tako 
pozabiti. Učiteljico Andrejo smo prosili, da nam iz svoje njive prinese kar se da 
ogromne buče. In tako nam je pripeljala res prave velikanke. Veselje učencev je 
bilo nepopisno. Na začetku smo buče samo opazovali, jih poskušali dvigniti, nanje 
smo z glasbenimi palčkami tudi zaigrali.  

Na lep sončen dan smo jih odnesli v naš prenovljen atrij in jih tam očistili. Iz 
vseh buč smo nabrali ogromno semen, ki smo jih oprali in osušili. Samo ene nismo 
razsekali, naše buče velikanke, ki je zrasla na našem novem vrtu pri šoli, za 
katerega skrbijo naši starejši sošolci. 

 

 

Alenka Niedorfer  



BRANJE, BRANJE IN BRANJE 

V mesecu septembru je učiteljica 
ocenila naše branje.  Merila je hitrost 
branja in štela napake pri branju. 
Povedala nam je, da je naše branje 
slabo, zato moramo spoznati veščine, s 
katerimi ga bomo izboljšali.  

Vse leto smo zato pridno vadili, brali 
smo naprej in nazaj, gor in dol, sem in 
tja, spodaj  in zgoraj …. Nekaterim so se  
črke prikazovale še v sanjah. 

Kljub hudim naporom smo ob koncu šolskega leta zadovoljni, saj nam je 
učiteljica povedala, da se je naše branje zelo izboljšalo. Beremo hitreje, napak je 
manj, branje je bolj  razumljivo. 

Da pa bomo branje še izboljšali, moramo veliko brati  tudi med počitnicami.        

                                                                        Učenci bralnega krožka                  

 
 
RASTEM S KNJIGO 
 
      V nacionalnem projektu »RASTEM S KNJIGO« so v šolskem letu 2014/2015  
sodelovali: Alen, Daniel, Melani, Srečko, Aljaž, Matic, Tadej in Sebastijan.   

 
      Ob prvem obisku Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož smo dobili knjigo 
Slavka Pregla »ODPRAVA ZELENEGA ZMAJA«, ki jo je ilustriral Marjan Manček. 
Letošnja izbrana knjiga je bila primerna za naše učence, ki so jo z veseljem brali. 
Prebrali so vsa poglavja in jih s pomočjo vprašanj tudi obnovili. Zapeljala nas je 
zgodba o velikih dogodivščinah Boba z avtom OLD PUNCO, Mihe, Pipija in 
Andreja, ki se odpravijo na pustolovščino svojega življenja. Med učenci je vsebina 
spodbujala prijateljstvo in zaupanje kot pozitivni vrednoti, ki sta še kako potrebni 
v današnjem času. 
 
     Naslednji obisk pa smo namenili ogledu na novo preseljene knjižnice. 
Knjižničarka Nina Šulek nas je po njej popeljala, nam pokazala nove prostore, 
razporeditev v njih, nam razložila, kje in kako najdemo knjigo, vrste oddelkov v 
knjižnici … Pripravila  nam je tudi pravljično uro. Zares smo uživali ob njenem 
doživetem pripovedovanju.  

                                             Gloria Mlinarič 



OBISKI V KNJIŽNICI 

Učenci PPVI z učiteljicama Marijo in Andrejo že več let obiskujemo knjižnico 
Franca Ksavra Meška v Ormožu. Ko smo začeli z obiski, v gradu še ni bilo dvigala, 
zato smo Aleksa, ki takrat še ni bil tako velik, nosili po stopnicah. Po vgraditvi 
dvigala je bilo knjižnico veliko lažje obiskati.  

Na otroškem oddelku so nas vedno prijazno sprejeli. Prva leta smo se tam le 
malo poigrali, prelistali kakšno knjigo in si kakšno tudi izposodili za branje v šoli. 
Kmalu pa so se naši obiski spremenili v sodelovanje v obliki knjižničnih uric, ki jih 
je za nas prijazno pripravila knjižničarka Leonida Šumenjak. Vedno je znala 
izbrati primerno zgodbo, ki smo ji z veseljem prisluhnili. Po branju smo včasih 
zaigrali kakšen prizor, drugič kaj narisali ali pa se le pogovorili o vsebini. Kmalu 
smo se opogumili in si začeli knjige izposojati tudi za domov. Doma smo jih 
prebirali s pomočjo staršev in o vsebini kaj narisali.  

Konec lanskega leta pa smo 
slišali, da se bo knjižnica preselila v 
nove prostore. Nestrpno smo 
čakali, kdaj  jo bomo lahko obiskali 
na novi lokaciji in kakšna bo. 
Petega marca smo dočakali ta dan! 
Nova knjižnica nam je zelo všeč, v 
njej je veliko prostora in svetlobe. 
Police s knjigami so bolj pregledne 
in lažje je najti želeno knjigo. Tudi 
prostor, kjer nas je pričakala 
knjižničarka Leonida, je prijazen, 
topel  in lep. Spet smo prisluhnili in 
zaigrali zgodbico, tokrat o zajčku, in 

si izposodili vsak svojo knjigo. Vrniti jo moramo do aprila in takrat bomo spet 
prišli. Ostalim učencem bi radi sporočili, da čim prej obiščite novo knjižnico v 
Ormožu. Tudi učenci, ki uporabljate invalidske vozičke, boste vanjo prišli z 
lahkoto, saj ni nobenih stopnic, ki bi vas pri tem ovirale. 

 
                                                       Učenci PPVI z učiteljicama Andrejo in Marijo 

 
 TEDEN OTROKA 

 
Teden otroka je v letošnjem letu potekal v času od 6. do 10. oktobra. Na OŠ 

Stanka Vraza Ormož smo tudi v letošnjem šolskem letu v tednu otroka za naše 
učence pripravili različne aktivnosti. 

 
V ponedeljek smo se odpravili na izlet v Maribor. Na pot smo se odpravili z 

avtobusom. Najprej smo si v Koloseju ogledali animirani film Ledeno kraljestvo. 
Po končanem filmu smo se odpravili na ogled akvarija in terarija. Po kosilu pa 
smo se  sprehodili še okrog Treh ribnikov. 



V torek so nas obiskali 
dijaki Gimnazije Ormož, ki 
so tudi plesalci plesne šole 
Urška.  Skupaj z njimi smo 
imeli plesne delavnice. 
Plesne delavnice so 
potekale v treh skupinah po 
45 minut. Na koncu je sledil 
zaključni nastop v 
telovadnici. Vsaka skupina 
nam je pokazala, kaj se je 
naučila. Vsi skupaj smo se 
naučili vse koreografije. 
Učenci so v plesu 
neizmerno uživali. 

 
 
 

 
 
 

 
V sredo nam je učitelj športne vzgoje pripravil orientacijski pohod. Na pohod smo 
se odpravili v sodelovanju z vrtcem Ormož, OŠ Središče ob Dravi in OŠ Sveti 
Tomaž v okviru projekta SKK. Razdelili smo se v skupine, dobili zemljevide z 
začrtano potjo in se odpravili lahkih nog naokrog. Prav vsi otroci so se izkazali v 
vsej svoji iznajdljivosti, orientiranosti in medsebojnem sodelovanju. 



V četrtek smo že komaj čakali, da bo kosilo. Po kosilu je namreč sledil šolski 
ples v Unterhundu. Priredili smo disco v pravem pomenu besede. Ob pestrem 
izboru glasbe in soju luči smo prav vsi z veseljem zaplesali. Mladinski center 
Ormož pa je tudi tokrat poskrbel za osvežitev s sokom. 

 

 

Teden otroka smo zaključili z že tradicionalnim kostanjevim piknikom s starši. 
Pri pripravi piknika smo sodelovali prav vsi. Učenci so skupaj z učitelji in ostalim 
osebjem šole poskrbeli za urejen prostor in pripravo kostanjev. Skupaj s svojimi 
starši pa so nabirali kostanje in 
poskrbeli za sladka presenečenja na 
naših mizicah. 

 

 

 

Tanja Prosnik Žunec 

 

 



DRUŽENJE Z UČENCI IZ  OŠ VELIKA NEDELJA IN PODRUŽNICE PODGORCI 

13. in 14. novembra so bili na naši šoli na krajšem obisku učenci 1. triade iz OŠ 
Velika Nedelja in učenci iz njihove podružnice Podgorci. Vseh učencev je bilo 
okrog 95, spremljalo jih je 8 učiteljic. 

Pričakali smo jih v 
garderobi, ki je bila skoraj 
premajhna za takšno število 
otrok. Najprej smo jih 
povabili v jedilnico, kjer jim 
je naš zborček zapel 
dobrodošlico, nagovorila jih 
je tudi ravnateljica. Druženje 
smo nadaljevali v 
telovadnici, kjer smo skupaj 
rajali ob izbranih otroških 
pesmicah. Med rajanjem so 
se manjše skupine otrok 
sprehodile po naši šoli, kjer 
so si z zanimanjem ogledali 
učilnice in pripomočke. 
Najbolj zanimiva se jim je zdela vodna postelja, kjer so se zadržali najdlje. 

Prepoteni smo komaj čakali na sok v jedilnici, posladkali smo se s piškoti in se 
še nekaj minut družili. Veseli smo bili njihovega obiska, pa čeprav je bil zelo 
kratek. 

                                                                Učenci 6., 7. in 8. razreda  

                                           

SODELOVANJE V CENTRU MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

 
       V letošnjem šolskem letu smo se 
na naši šoli odločili za sodelovanje v 
Projektu Center medgeneracijskega 
učenja (CMU), ki ga v Ormožu 
koordinira Ljudska univerza. Gre za 
projekt, v katerem na prostovoljni 
osnovi sodelujejo različne organizacije 
s področja naše občine. Projekt je 
namenjen druženju različnih 
generacij, od osnovnošolcev preko 
gimnazijcev do odraslih in tudi 
starejših. Ob druženju drug drugemu 



pokažemo, kaj znamo in tega poskušamo naučiti tudi ostale sodelujoče. V 
projektu sodelujemo Center starejših občanov, Psihiatrična bolnišnica, Društvo 
invalidov in Društvo Sožitje, OŠ Stanka Vraza, OŠ Ormož in OŠ Ivanjkovci ter 
Gimnazija Ormož. Srečanja potekajo vsako 1. sredo v mesecu, večinoma v 
prostorih LU Ormož, nekatera pa tudi v prostorih sodelujočih partneric. Na prvem 
srečanju, ki je bilo 1. oktobra, smo se srečali učenci OŠ Ormož, OŠ Stanka Vraza, 
dijakinje Gimnazije Ormož in članice Društva invalidov Ormož. V prijetnih 
delavnicah smo pod vodstvom mentorice iz OŠ Ormož izdelali lično škatlico, v 
kateri bomo lahko hranili nakit, iz nje ponudili bombone ali pa jo imeli preprosto 
za okras na mizi. Našim učencem so pri delu pomagale ostale udeleženke in 
medgeneracijsko sodelovanje se je pokazalo v praksi. Vsi smo neskončno uživali 
in  drug drugega spodbujali.  
        Takšnega sodelovanja in druženja si želimo čim več.  
 

Andreja Resman 
 

CICI VESELA ŠOLA 

V letošnjem šolskem letu so interesno dejavnost Cici 
vesela šola obiskovali štirje učenci 2. in 3. razreda. 
Srečevali smo se vsak teden enkrat. Vsak mesec smo se 
razveselili prihoda novega Cicidoja in Cicibana. Vedeli 
smo, da nas zopet čaka zanimiva tema.  

Tako smo v šolskem letu 2014/2015 obravnavali 
različne teme s področja naravoslovja, zdrave prehrane, 
bralne vzgoje, naravoslovja. V mesecu septembru smo se 
učili o mesecih in letnih časih. Oktobra smo spoznavali 
denar in se pogovarjali tudi o tem, česar se ne da kupiti. V mesecu novembru smo 
se posvetili tradicionalnemu slovenskemu zajtrku. V decembru smo se dotaknili 
teme o sreči. Januarja smo spoznavali različne športe in slovenske športnike. 
Februarja smo zaplavali v svet lutk in gledališča, marca pa smo spoznavali živali, 
ki nesejo jajca in se pogovarjali tudi o tem, kako se iz jajca izvalijo mladički. V 
mesecu aprilu smo ponovili vse teme, ki smo se jih naučili v Cici veselih šolah tega 
letnika. Pripravljali smo se na Cici veselošolski dan, ki je bil 17. aprila. Otroci so s 
vprašalniki preverili svoje znanje in si pridobili pohvalo Modrega medvedka. V 
mescu maju smo se pogovarjali o spanju in sanjah. Na koncu šolskega leta, v 
mescu juniju, pa smo spregovorili o pregovorih oziroma se poigrali z različnimi 
besednimi zvezami. 

Pri interesni dejavnosti Cici vesela šola se otroci učijo stvari na zabaven in 
igriv način. 

Tanja Prosnik Žunec 



 VESELI DECEMBER 

Kot že nekaj let poprej smo tudi to leto v decembru za učence naše šole 
pripravili pester izbor aktivnosti. Izpeljali smo: 

 ustvarjalne delavnice, v katerih smo z gospo Alenko Šalamon izdelovali 
okraske za jelko, 

 ustvarjalne delavnice izdelovanja voščilnic, ki so se jih v okviru projekta 
CMU udeležili učenci 6., 7. in 8. razreda, 

 ob poslušanju božično-novoletne glasbe smo krasili jelko, prisluhnili pa 
smo še zgodbici o medvedku, 

 z gospo Romano Suhodolčan smo v ustvarjalni delavnici izdelovali milo z 
različnimi dodatki,  

 kot darilo za največ zbranih odpadnih surovin na učenca v akciji Gorenje – 
Surovine smo se v športni dvorani ŠIC Ljutomer udeležili koncerta Zlatka,  

 ogledali smo si risani film z božično-novoletno vsebino Ledena doba – 
Mamutski božič, 

 pod vodstvom prostovoljcev iz gimnazije Ormož smo se preizkušali v 
plesni umetnosti, 

 skupaj s prostovoljci iz gimnazije Ormož smo se zabavali ob družabnih 
igrah, 

 na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo se spomnili 
razglasitve plebiscita leta 1990, s katerim je Slovenija postala samostojna 
država, 

 učitelji šole smo za učence pripravili gledališko predstavo Babica Zima, 
 obiskal nas je Dedek Mraz in učence obdaril z darili, ki smo jih pridobili 

preko spletne akcije Božiček za en dan, 
 ogledali smo si tudi gledališko predstavo, ki so jo uprizorili učenci 2. in 3. 

razreda. 

Učiteljici Andreja in Mira 

 
PRAZNIČNE DELAVNICE S STARŠI 

 
Učenci in učiteljici 2. in 3. razreda 

smo tudi v tem šolskem letu povabili 
starše k sodelovanju. Udeležili so se 
prazničnih delavnic. Temo prazničnih 
delavnic so učenci izbrali sami že ob 
začetku šolskega leta. Želeli so peči 
piškote s svojimi starši. 

Vsi skupaj smo se v popoldanskih 
urah dobili v gospodinjski učilnici in 
pokukali, kaj so prinesli učenci v 
svojih vrečkah. Vsak od njih nam je predstavil vsebino svoje vrečke. Našli smo vse 



potrebne sestavine in pripomočke za izdelavo piškotov. Recept nam je prebral 
učenec tretjega razreda, Matej. Špela, Samanta,Valentina in Eva so pridno tehtale 
in merile. Testo je bilo potrebno le še zamesiti. Za to smo poprosili starše. Testo 
so si razdelili na štiri enake dele in vsak starš je nato skupaj s svojim otrokom 
valjal in rezal piškote različnih oblik. Preden smo dali piškote v pečico, smo jih še 
malo okrasili. 

Komaj smo čakali, da so se piškoti ohladili, da smo jih poskusili. 
         

Tanja Prosnik Žunec 

PRAZNIČNO  USTVARJANJE 

       V decembru so na šoli potekale praznične delavnice učencev posebnega 

programa, ki so se jim pridružili tudi nekateri starši. Učenci so ob navodilih 

učiteljic pripravili sestavine za  pripravo testa za kekse. Nekaj učencev se je nato 

potrudilo in so sami zgnetli testo. Ob pomoči staršev je sledilo valjanje testa in 

izrezovanje keksov z modelčki. Učenci so pri tem pokazali vse svoje spretnosti. Po 

končanem delu smo se zbrali v učnem stanovanju, kjer smo se družili ob čaju in 

sveže pečenem drobnem pecivu. Učenci so uživali ob pripravi drobnega peciva s 

svojimi starši.   

                                                   Marija Mohorič 

 

    

  

 



DRUŽENJE Z VRTCEM ORMOŽ 
 
V tem šolskem letu smo učenci 2. in 3. razreda pričeli graditi prijateljstvo tudi 

z otroci iz Vrtca Ormož. Družili smo se z otroci iz skupine KAPLJICE. V mesecu 
oktobru so nas povabili na lutkovno predstavo z naslovom »Izgubljena buča«, ki 
so jo pripravili sami. Naši učenci so bili nad predstavo zelo navdušeni. Druženje 
se je nadaljevalo v mesecu decembru. Otroke in vzgojiteljici iz skupine Kapljice 
smo povabili na miklavževe delavnice. V prostorih OŠ Stanka Vraza Ormož smo 
pekli miklavževe piškote. Vsi otroci so z velikim veseljem poprijeli za delo. S 
skupnimi močmi smo pripravili testo. Otroci so nato izrezovali piškote različnih 
oblik. Piškotov smo napekli toliko, da so otroci lahko še kakšnega odnesli tudi 
domov. Ta dan smo prižgali tudi lučko prijateljstva in ob njej zapeli in zaplesali. 

 
Kmalu po miklavževem srečanju smo v prostorih vrtca skupaj praznovali 

Denisov rojstni dan. Upihnil je štiri 
svečke. Naši učenci so mu pripravili 
veliko papirnato torto, izdelali 
zapestnico iz makaronov in mu zaželeli 
veliko lepega. Otroci so se najbolj 
razveselili rojstnodnevnega rajanja ob 
glasbi. 

 
Leto 2014 smo zaključili na naši 

šoli. Otroci iz vrtca so si ogledali 
gledališko igro Novoletna darila, ki 
so jo pripravili  učenci 2. in 3. 
razreda ob pomoči učiteljic.  

Tanja Prosnik Žunec 



PUSTNO RAJANJE 
 

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da ne bomo sodelovali na pustnem 
karnevalu v Ormožu in Središču ob Dravi, saj smo hoteli dati tudi ostalim 
ustanovam priložnost osvojitve najvišjih nagrad, ki jih je naša šola prejemala vsa 
prejšnja leta. 

Za pustno rajanja pa nismo hoteli prikrajšati naših učencev, zato smo se kljub 
temu odločili, da učenci zadnji petek pred pustom pridejo v šolo v maskah.  Tako 
smo imeli ta dan na šoli nove učence: Piko Nogavičko, zapornika, angela, gasilca, 
buče, princesko, gusarja, kavboja, miško, mačko, dedka …. Učitelji smo vsem 
novim učencem priredili pustno rajanje v telovadnici.  

Bilo je zabavno, plesno, skratka, uživali smo vsi, našemljeni in tisti brez mask. 

Tanja Prosnik Žunec 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERINSKI DAN 

V sredo, 25. 3. 2015, smo na OŠ Stanka Vraza priredili proslavo ob 
materinskem dnevu. Na proslavi so nastopali vsi učenci naše šole. Vsak učenec je 
sodeloval v vsaj eni točki.  

Učenci so pokazali, da znajo 
recitirati, peti, igrati, plesati ... 
Vsak učenec je na svoj način 
pokazal, kaj zmore in koliko 
jim pomenijo mame. Mame so 
se v velikem številu udeležile 
proslave in spremljale nastope  
svojih otrok. V zahvalo za ves 
trud, so jim učenci na koncu 
proslave razdelili majhna 
darilca, ki so jih sami izdelali 
pri ustvarjalnem krožku.  
 
Hvala vsem mentorjem in 
učencem, da smo uspeli razveseliti in polepšati dan vsem mamam in zaposlenim. 

 

Marija Mohorič 

OTROŠKI PARLAMENT 
 
Kot že leta nazaj, smo se tudi tokrat na naši šoli v okviru šolske skupnosti 

pripravljali na otroški parlament. Letos smo se pogovarjali o vsebinah, vezanih na 
temo izobraževanja in poklicne orientacije. Na srečanjih šolske skupnosti smo 
razpravljali o različnih poklicih, možnostih nadaljnjega izobraževanja, razlogih, 
zaradi katerih izbiramo določen poklic ter o pomenu osebnostnih lastnosti za 
uspešno opravljanje določenega poklica. 

  
V letošnjem šolskem 

letu smo se tudi odločili, 
da bomo organizirali 
medobčinsko srečanje 
otroškega parlamenta. 
Tako smo se v sredo, 8. 
aprila, odpravili v ormoški 
grad, kjer so se zbrali tudi 
po trije predstavniki 
učencev vseh ostalih 
osnovnih šol občin Ormož, 
Sveti Tomaž in Središče ob 
Dravi. Z njimi so bili tudi 



njihovi mentorji ter ravnatelji. Dogajanje sta spremljala tudi ormoški in središki 
župan ter predstavniki medijev. Po uvodnem pozdravu gospe Aleksandre 
Kociper,  predsednice medobčinske zveze prijateljev mladine in obeh županov, so 
se predstavili naši učenci s krajšim kulturnim programom. Nato je sledilo 
zasedanje otroškega parlamenta, ki ga je vodila učenka Ana Klinc iz OŠ Ormož, njo 
smo tudi zaprosili za pomoč. Po uvodnih navodilih je sledila razprava v treh 
skupinah, na koncu pa še oblikovanje sklepov in zaključkov ter izbira teme za 
naslednje šolsko leto.  

  
     S tem pa našega udejstvovanja na letošnjem, sicer že 25. Nacionalnem 
otroškem parlamentu, še ni bilo konec. Naš učenec, Sebastijan Kirič, se je skupaj z 
Ano Klinc ter mentoricama iz obeh šol v ponedeljek, 13. aprila, udeležil zasedanja 
nacionalnega otroškega parlamenta, ki je potekalo v veliki sejni sobi zgradbe 
Državnega zbora Republike Slovenije v Ljubljani. Tudi tam je delo po uvodnih 
nagovorih, ki so jih imeli dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora, Boris 
Koprivnikar, minister za javno upravo, Darja Groznik, predsednica ZPMS in Borut 
Pahor, predsednik RS, potekalo v obliki razprav v štirih skupinah. Učenci so 
razpravljali o poklicih prihodnosti, vseživljenjskem učenju, formalnem in 
neformalnem izobraževanju ter o tem, da so vsi poklici pomembni. Sebastijan in 
Ana sta sodelovala pri razpravi na temo poklici prihodnosti. Po razpravi v 
skupinah je potekala še predstavitev zaključkov, pred tem pa je vse prisotne 
pozdravil in nagovoril še gospod Miro Cerar. Mladi parlamentarci so izbrali tudi 
temo za naslednje šolsko leto, ki nosi naslov Pasti mladostništva. 

 Sledilo je še skupno fotografiranje, ogled parlamenta in kosilo v jedilnici. Po 
kratkem sprehodu po Ljubljani smo se utrujeni, a polni novih vtisov odpravili na 
vlak in se vrnili domov. Sodelovanje na otroških parlamentih nam pomeni obliko 
druženja z vrstniki, hkrati pa spoznamo marsikaj novega in pridobivamo nove 
izkušnje, ki jih bomo lahko izkoristili kdaj kasneje v življenju. 

 
Kristina Podgorelec in Mateja Lašič, mentorici 

 

 
DRUŽENJE TREH ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

Ni res, da je eno samo sonce 
in da samo ono greje. 
Sonc je na zemlji in nebu, 
da jih nihče ne prešteje. 
(Tone Pavček) 
 

Pred štirimi leti se je pričelo druženje treh šol - OŠ Stanka Vraza Ormož, OŠ 
Ljudevita Pivka Ptuj in OŠ Cvetka Golar Ljutomer. Učiteljice prve triade smo se 
povezale, združile moči in se odločile, da se povežemo in si načrtno vzamemo 
nekaj časa na leto in se skupaj z učenci »družimo«. Preko naših druženj so se 



pričela tkati prijateljstva tudi med učenci. Učiteljice srčno upamo, da bodo iz 
tkanja prijateljstva nastale mreže in se nadaljevala tudi v srednji šoli in v 
poznejših letih. 

V tem šolskem letu smo se tako srečali dvakrat. Prvo srečanje je bilo na OŠ 
Ljudevita Pivka na Ptuju. V sredo, 11. 2. 2015, so se učenci skupaj s svojima 
učiteljicama odpravili z vlakom na Ptuj. Ko smo izstopili iz vlaka, smo  nadaljevali 
pot proti OŠ Ljudevita Pivka. Učiteljice in učenci so nas lepo sprejeli. Skupaj smo 
si ogledali gledališko predstavo, ki so jo pripravili učenci višjih razredov. Po 
ogledu predstave smo se malo poigrali in nato je sledila priprava na karnevalski 
ples v maskah.Odpravili smo se v karnevalski šotor na Ptuju, kjer smo po pustno 
zarajali in se posladkali s slastnimi krofi. 

 

Naše drugo srečanje v tem šolskem 
letu je bilo v četrtek, 21. 5. 2015. 

Srečanje se je odvijalo na OŠ Stanka Vraza Ormož. Okrog devete ure zjutraj je 
postala naša šola živahnejša in številčnejša za kar 22 učencev. Učence in učitelje iz 
OŠ Ljudevtia Pivka in OŠ Cvetko Golar smo velikodušno pozdravili in jih 
pospremili v jedilnico, kjer so imeli najprej malico. Sledil je pozdrav ravnateljice 
in kratek kulturuni program, ki so ga pripravili Matej, Tamara  in Laura. Nato smo 
se zbrali v krogu, se pozdravili in prisluhnili zgodbi o nagajivi Piki Nogavički, ki si 
želi, da bi se ta dan zabavali z delavnicami, ki jih je pripravila za nas. Najprej smo 
se skupaj naučili pesmico o Palačinkah in se zraven dobro razgibali. Sledilo je delo 
v delavnicah. Učenci so se razdelili v dve skupini. Ena skupina otrok je pekla 

palačinke, druga skupina pa je 
izdelovala lutko na palčki. 
Kasneje sta se skupini 
zamenjali. Otroci so bili pri 
peki palačink zelo spretni in 
potrpežljivi. Vsak si je spekel 
vsaj eno palačinko. Za namaz 
so bile na voljo različne 
domače marmelade in 



čokoladni namaz. Slednji je pošel prvi. 
Pri izdelovanju lutk so bili zelo 
natančni, saj si je vsak svojo odnesel 
domov. 

 

 

Ob koncu delavnic smo še malo 
zaplesali in odšli domov polni lepih 
doživetij, ki nam bodo vsakemu posebej 
ostali v lepem spominu. 

Tanja Prosnik Žunec 

NASTOP V CENTRU STAREJŠIH OBČANOV ORMOŽ 
 

      26. marca 2015 smo se odzvali prijaznemu povabili Centra starejših občanov 
Ormož, da za njihove varovance pripravimo nastop ob praznovanju rojstnih dni.         
Špela, Melani, Matej, Valentina, Samanta in Alen so skupaj z učiteljicami Tanjo, 
Andrejo in Alenko pripravili nastop. Zelo veseli smo bili sprejema direktorja CSO 
Ormož, besed, s katerimi nas je napovedal in povabila naši ravnateljici, ki nas je 
prav tako spremljala, da varovancem nameni nekaj besed. Ob koncu prireditve so 
pripeljali veliko torto. Mmmmmmm, kako je bila okusna. 

Alenka Niedorfer 

CICIDO 2015 
 

26. 3. 2015 smo se z učenci pevskega zbora Čebelice odpravili proti Svetemu 
Tomažu, kjer je potekala revija otroških pevskih zborov. Na reviji smo se 
predstavili s tremi pesmimi. Vse pesmi je na harmoniki spremljal gospod Janez 
Munda, učitelj Glasbene šole Ljutomer. Naš program smo pričeli s pozdravno 
pesmijo »Praznujemo«. Ob drugi pesmi »Galebi« nas je na violini spremljala 
ravnateljičina hči, Živa Šilak. Zadnja pesem je bila ljudska »Fantje po polj gredo«, 
kjer je Alen skoraj polovico pesmi žvižgal melodijo le-te. 

Alenka Niedorfer 



VELIKONOČNA POJEDINA 
 

Na šoli dajemo velik poudarek slovenski tradiciji, običajem v Sloveniji. K temu 
spadajo državni prazniki. Praznik, velika noč, smo obeležili z velikonočno 
pojedino. S starejšimi sošolci smo spekli potico. Naš razred je skuhal  in pobarval 
jajca, skuhali smo šunko, vse ostale jedi pa smo kupili že pakirane. Vse skupaj smo 
spravili v košaro. V razredu smo naredili pogrinjek in vse jedi tudi poskusili. 
Najbolj so nam teknila jajca in potica. Ker smo pripravili večjo količino hrane, smo 
k pojedini povabili vse, ki so tisti dan pogledali v naš razred, saj smo odišavili vso 
šolo. 

Alenka Niedorfer 

 
 
 
 
 

 

                                                                                         

  



SPOZNALI SMO FINSKO 

To šolsko leto smo pri družboslovju spoznavali Evropo. Ko smo se učili o 
Severni Evropi, smo se dalj časa posvetili državi Finski, saj je bila le-ta izbrana za 
našo predstavitev na Dnevu Evrope. 

 
Naučili smo se, da ima Finska veliko jezer, gozdov, da se pokrajina na severu 

Finske imenuje tundra in da v tundri živijo veliki jeleni, ki se imenujejo losi. Za 
dan Evrope smo pripravili plakat, ki smo ga opremili z osnovnimi podatki o tej 
državi. Na internetu smo iskali slike in jih prilepili. Pogledali smo si tudi nekaj 
posnetkov o življenju na Finskem. Izvedeli smo, da imajo tam polarno noč in 
polarni dan. To pomeni, da je nekaj mesecev samo noč in nekaj mesecev samo 
dan. Najbolj všeč pa nam je bil film o Božičkovi vasi. Božiček je namreč doma na 
Laponskem, ki je ena od finskih pokrajin.  

V glavni hiši, kjer živi Božiček s svojo soprogo, so kuhinja z velikim zidanim 
ognjiščem, na katerem gospa Božiček možu pripravi popotnico za dolgo pot, ko se 
odpravi … 

Nadaljevanje si lahko preberete na 
http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/trend/dobrodosli-pri-bozicku.htmJa,  

 
Finska je res čudovita dežela. Želimo si, da bi jo lahko kdaj obiskali. 
 

Učenci 8. razreda  

http://www.dominvrt.si/clanek/rubrika/trend/dobrodosli-pri-bozicku.htmJa


 POHOD 
 

V mesecu maju smo se učenci posebnega programa odpravili na daljši pohod. 
Priprave pred odhodom so bile zelo pomembne, saj je bilo tistega dne 
napovedano zelo sončno vreme.  

Poskrbeti smo morali za zaščito pred 
soncem, zato smo se zelo močno namazali 
s kremo proti sončenju ter naše glave 
zaščitili s kapami. Pot nas je vodila mimo 
policijske postaje, avtobusne postaje, po 
hribu navzdol proti železniški postaji, kjer 
pa na žalost nismo videli nobenega vlaka. 
Hodili smo ob jezu reke Drave. Opazili 
smo, da so odstranili vse hiše, ki so nekoč 
stale ob jezu. Imeli smo veliko postankov 
(žeja, popravljanje kap, počivanje, dodatno 
mazanje s kremo, opazovanje narave).  S 
krajšimi postanki smo tako prišli do 
vaškega doma Pušenci, kjer smo malicali in 
imeli daljši postanek.  Ko smo se odpravili 

nazaj proti šoli, smo videli tudi veliko domačih živali, o katerih smo se v tistem 
tednu pogovarjali pri pouku.  

Pot nas je vodila tudi mimo Bioplinarne, kjer smo svoj korak zelo pospešili, saj 
se je iz nje vil strašen smrad. 
Utrujeni smo prispeli v šolo, 
pojedli kosilo in odšli v naš razred 
na zaslužen počitek.  

Alenka Niedorfer 

 

 



NABIRANJE AKACIJE 
 

Najboljši recepti so recepti naših babic in jedi, ki so skoraj že pozabljene. Zato 
smo se odločili, da bomo nabrali akacijo in si jo ocvrli po receptu naših babic. 
Nabrali smo polno košaro, da smo jo komaj nesli proti šoli. Še sreča, da je bila z 
nami učiteljica Marija, ki nam je z lahkoto vlekla veje bliže našim rokam. V šoli so 
starejši učenci cvetove oprali, zmešali so maso, vanjo potopili akacijo in jo ocvrli. 
Bila je zelo okusna. 

Alenka Niedorfer 

 

 

 

 

 

 



DELO NA VRTU IN POLJU 
 

Tudi mi se zavedamo, da je potrebno spomladi poprijeti za delo, če želimo, da 
bomo imeli poleti in jeseni veliko zelenjave. Ker pa sami ne zmoremo sejanja in 
sajenja, samo spoznavali pripomočke, s katerimi uredimo zemljo pred tema 
opraviloma. Najbolj nam je bila všeč samokolnica. Našega hišnika smo prosili, da 
prične s košnjo trave pozneje, da smo lahko opazovali njegovo delo. Šli smo si tudi 
ogledat naši dve visoki gredi, ki ju pridno in skrbno urejajo naši starejši sošolci.  

Alenka Niedorfer 

  



OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

      Nan, Tamara, Uroš, Valentina, Srečko in Melani so si v torek, 5. 5. 2015, 

ogledali predtekmovanje varnostne olimpijade učencev osnovnih šol naše regije.  

     Na olimpijadi so se učenci, ki so tekmovali, pomerili v različnih spretnostnih 

disciplinah in znanju iz varnosti. Med igrami so si vsi učenci lahko ogledali in 

spoznali vozila in opremo služb, ki se ukvarjajo z varnostjo in samozaščitnim 

ravnanjem. Tako so si lahko ogledali opremo in vozila policije, slovenske vojske, 

carinikov, gasilcev in reševalcev zdravstvenega doma. Največja zanimivost  

za učence pa je bil pristanek policijskega helikopterja, ki so si ga lahko ogledali 

čisto od blizu.  

   

   Za učence OŠ Stanka Vraza je bilo to nepozabno doživetje. 

 

                                                                                                         Marija Mohorič 

 

 



OBISK PISATELJICE KATARINE VAUPOTIČ 
 

Pri književni vzgoji smo v 
svojo sredino povabili mlado 
pisateljico Katarino Vaupotič. 
Katarina nam je predstavila, 
kako je prišla do ideje, da 
napiše svojo knjigo. 
Pripovedovala je, koliko časa 
je porabila za pisanje, kako je 
usklajevala šolsko delo in 
učenje s pisanjem. Povedala 
je, da še tisti trenutek, ko je 
šla v tiskarno v Ljubljano po 
natisnjene knjige ni dojela, da drži v roki svojo knjigo, svojo prvo knjigo z 
naslovom »Bele vrtnice«. Zaupala nam je, da že piše novo. Prav tako piše tudi 
pesmi, vendar jih je še premalo, da bi jih izdala v knjigi.  

Učenci 6., 7. in 8. razreda  so svoje misli strnili in jih zapisali ter objavili na 
oglasni deski na hodniku pred knjižnico. 

 

Alenka Niedorfer 

 

 



 

 

 

 

  

 

NAŠA 
RAZMIŠLJANJA 

IN IZDELKI 

Ledeno kraljestvo, Laura Roškar 

 

 

 

 



 

  



 

  



Mavrica nad travnikom, Uroš  Prejac 



 

  

Mi na morju, Laura Roškar 



  

Met vortexa, Tadej Stepišnik 



V ŠOLI SE VELIKO NAUČIM… 

 

Sem Špela Gregur. Hodim v drugi razred. Danes se bom učila pisati svoje ime. 

Za delo se moram najprej pripraviti. 
Veliko stvari 
zmorem že 
sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada imam barve, zato jih pri svojem šolskem ustvarjanju večkrat uporabim. 

 

 

 

 

Izdelala sem knjižico o 
tem, kako sem se učila 
pisati svoje ime.  

 

 

 

Špela Gregur 

  



 

 

ŠPORTNE 

AKTIVNOSTI 



KOLESARSKI TURNIR 

     V četrtek, 2. 10. 2014, je CUDV Črna 
na Koroškem organiziral kolesarski 
turnir na slovenjegraškem letališču.  
      Udeležilo se ga je skoraj 150 
kolesarjev iz vse Slovenije, med njimi 
tudi dve naši kolesarki, Tamara in 
Laura. Spremljala sva jih midva z 
Urošem, ki sva glasno navijala. Med 
tekmo je ves čas sijalo sonce, zato sta 
dekleti vozili na vso moč. Dosegli sta 2. 
in 4. mesto in si zaslužita iskrene 
čestitke.  
     Uroš se je odločil, da bo kolesaril čez dve leti. Do takrat pa upa, da bo dobil 
svoje kolo.  
 

Andreja Resman  
 

ORIENTACIJSKI POHOD 

     Prvi športni dan smo izvedli v sredo, 8. 10. 2014. Orientacijski pohod je bila 

ena od štirih skupnih aktivnosti mreže šol, ki so bile vključene v projekt Dvig 

socialnega in kulturnega kapitala. Tako se je našega športnega dne udeležilo 30 

otrok iz 4. in 7. razreda OŠ Središče ob Dravi, 40 otrok iz Vrtca Ormož in 15 otrok 

od 3. do 5. razreda OŠ Sveti Tomaž. Da smo orientacijski pohod v takem obsegu 

sploh lahko izpeljali, so nam na pomoč priskočile prostovoljke iz Gimnazije 

Ormož. Zjutraj smo se zbrali v športni dvorani in se razdelili v skupine. 

Udeležence smo razdelili v šest skupin, ki so se odpravile na daljši orientacijski 

pohod in eno skupino, ki se je z vozički odpravila na njim primerno pot. S 

pomočjo kart in vrisane poti so se skupine v razmaku 5 minut odpravile na pot.  

      Pot jih je vodila skozi Ormož do Lenta in na Hajndl. Na drugi strani Hajndla so 

se skozi gozd, kjer je bila pot označena s trakci, spustili nazaj proti Ormožu, 

prečkali brv pri starem mlinu in se mimo smetišča vrnili v šolo. Na poti sta jih 

čakali dve kontrolni točki, kjer so morali uspešno rešiti naloge, da so lahko 

nadaljevali.  Do cilja so premagali 9 kilometrov dolgo pot. Prav vsem skupinam je 

uspelo priti na cilj po točno označeni poti. Vsi so bili na svoji poti vztrajni in 

dosledni. Na koncu pa vidno utrujeni, a kljub temu veseli in ponosni, da so 

uspešno prišli do cilja.  



        Hvala učiteljicam in prostovoljkam za motivacijo in skrb za varnost na progi. 

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

Aleš Jurčec 

  

  

  

 

  



ZIMSKI ŠPORTNI DAN NAŠEGA ODDELKA 
 

Koledarska zima je bila prisotna že dlje časa, snega pa od nikoder. Čakali smo 
ga ves december in tudi januar, končno nas je razveselil v februarju.  

Zapadlo ga je toliko, da smo si lahko na poti proti atletskemu stadionu uredili 
sankališče. Seveda smo poskrbeli, da nas ne bi zeblo, zato smo se toplo oblekli in 
obuli. Poiskali smo sanke in se odpravili na sneg. Ugotovili smo, da je kar precej 
mrzel, zato smo se odločili, da ga ne bomo preveč prijemali.  

Sankanje je bilo prelepo doživetje za vse učence. Prav vsak se je večkrat spustil 
po hribu navzdol.  

Alenka Niedorfer 

  



ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

     Končno smo dočakali tudi sneg. Ker v prejšnjem šolskem letu zaradi 

pomanjkanja snega nismo uspeli izvesti zimskega športnega dne, smo letos hitro 

izkoristili malo snega in se odpravili na snežno rajanje.  

     Rajali so učenci nižjega izobrazbenega standarda in tretja skupina posebnega 

programa vzgoje in izobraževanja. S sankami, vrečami, krpljami in tekaškimi 

smučmi smo se odpravili pod Hajndl. Po prihodu je najprej sledilo sankanje. 

Učenci so se pomerili tudi v teku s krpljami. Po zasluženem okrepčilu s čajem so 

izdelali razrednega snežaka in z njim ponosno pozirali.  

Aleš Jurčec 



 

 

 



MATP 
 
V soboto, 21. 3. 2015, so se Urška, Tilen, Nejc in Aleks udeležili regijskih iger 

MATP v Mariboru.  
Igre so potekale na šestih tekmovalnih postajah, kjer so učenci izvajali različne 

gibalne naloge. Učence so na tekmovanju spodbujali tudi njihovi starši, ki so se 
letos iger udeležili v velikem številu. Vsi učenci so  naloge uspešno opravili, saj so 
vsak teden pridno trenirali pri interesni dejavnosti.  

Za nagrado so vsi prejeli priznanja in spominske medalje. Za vse udeležence in 
spremljevalce je bil to dan poln doživetij, ki smo ga preživeli v prijetni družbi.     

 
Marija Mohorič, mentorica MATP                                                                                                                                                                       

 

  



REGIJSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU 

    Na Ptuju je 16. 4. 

2015 potekalo 

regijsko tekmovanje 

v nogometu. V ekipi 

naše šole so bili 

vratar Daniel in 

igralci Srečko, Tadej, 

Alen, Aljaž in 

Sebastijan.          

Tekmovanja so se 

poleg naše šole 

udeležile še OŠ dr. 

Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Minke Namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice, OŠ Lenart 

in OŠ Gustava Šiliha Maribor. Prvo tekmo smo odigrali proti kasnejšim 

zmagovalcem, učencem iz Lenarta in uspeli iztržiti neodločen rezultat. Nato smo 

proti ekipi iz Ptuja po izenačeni 

borbi, žal, izgubili z minimalnim 

rezultatom 1:0. Sledila je prva 

zmaga. Ekipo iz Slovenske 

Bistrice smo premagali z 2:1. V 

zadnji tekmi smo proti ekipi iz 

OŠ Gustava Šiliha uspeli iztržiti 

točko in se na koncu veselili 3. 

mesta.  

Za prikazano igro lahko našim 

učencem samo čestitamo. 

Aleš Jurčec 

KONČNI VRSTNI RED: 
 
1.  OŠ LENART                                                  7 točk (5:2)   

 
2.  OŠ dr. LJUDEVITA PIVKA PTUJ                7 točk (3:4) 

 
3.  OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ                   5 točk (3:3) 

 
4.  OŠ GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR             5 točk (3:3) 

 
5.  OŠ MINKE NAMESTNIK SONJE               3 točke (5:7) 



REGIJSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

Organizator letošnjega regijskega tekmovanja v atletiki je bila Tretja Osnovna 

šola Slovenj Gradec. Tekmovanja, ki je bilo 13. 5. 2015, so se udeležili Samanta 

Ribič iz 3. razreda in vsi učenci 6., 7. in 8. razreda. V prekrasnem vremenu so na 

tekmovanju dosegli naslednje rezultate: 

 

 disciplina rezultat mesto 

Sebastijan Kirič skok v daljino 283 cm 19. mesto 

 tek na 60 metrov 11,3 s  

Srečko Hojč tek na 300 metrov 65,7 s 16. mesto 

 met vortexa 36,38 m 7. mesto 

Daniel Gjerek skok v daljino 337 cm 13. mesto 

Matic Prijol tek na 60 metrov 11,6 s  

Aljaž Čurin tek na 60 metrov 9,8 s  

 tek na 300 metrov 56,0 s 10.–11. mesto 

Melani Prijol skok v daljino 227 cm 10. mesto 

 tek na 300 metrov 72,6 s 9. mesto 

Tadej Stepišnik skok v daljino 377 cm 7. mesto 

 met vortexa  47,54 m 2. mesto 

Alen Špendija tek na 1000 

metrov 

4:13,3 min 6. mesto 

Samanta Ribič skok v daljino 310 cm 5. mesto 

Sestavili smo tudi mešano štafeto. Šolo so zastopali Melani, Samanta, Tadej in 

Aljaž. S časom 1.12,2 so zasedli 5. mesto. 

V ekipo mariborske regije za državno tekmovanje, ki bo potekalo 5. 6. 2015 v 

Domžalah, so se uvrstili Melani v teku na 300 metrov, Tadej v metu vortexa in 

Samanta v skoku v daljino. Želimo jim čim več uspeha. 



 

 

 
 

 

 

Aleš Jurčec 

 

 



ŠPORTNI DAN V SLOVENJ GRADCU 

20. maja smo se ob 7. uri z avtobusom odpravili v Slovenj Gradec na Področne 
igre OŠPP v atletiki. Vožnja je trajala slabi 2 uri. Med potjo nas je učiteljica Mira 
utrujala z zemljepisnimi pojmi. Pokazala nam je Boč, Donačko goro, Pohorje. 

Po prihodu v Slovenj Gradec smo 
najprej malicali, nato smo se vsi  
udeleženci zbrali na stadionu, kjer je bil 
krajši program. Potem pa se je začelo - 
tek, skok v daljino, skok v višino, met 
vorteksa. Mi smo sodelovali v različnih 
disciplinah. Najbolj je trpel Aljaž, ki je 
moral teči kljub velikemu žulju na 
podplatu, najbolje pa se je odrezal Tadej, 
ki je v metu vorteksa dosegel drugo mesto 
in s tem srebrno medaljo.  

Po zaključku tekmovanja smo šli na 
zasluženo kosilo, učiteljica Mira pa nas je 
častila s sladoledom. Medtem so trenerji 
določili tekmovalce za državne igre. 
Državnih iger se bodo udeležili Tadej, 
Alen in Melani. Držimo jim pesti! 

 

                                                                           Učenci 6., 7. in 8. razreda  

 
REGIJSKE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE V MURSKI SOBOTI 
 

V sredo, 20. maja 2015, so bile v 
Murski Soboti regijske igre SOS, ki 
so se jih udeležili tudi športniki iz 
naše šole. Vsi so tekmovali v 
atletiki.  
Tamara, Eva in Laura so tekle na 
100 m, Tilen in Uroš sta metala 
vorteks. V družbi prijateljev, zbralo 
se je okrog 270 športnikov iz 
Slovenije, Madžarske, Hrvaške in 
Avstrije, smo se počutili zelo dobro. 
Po končanem tekmovanju in 
podelitvi medalj je sledil najlepši 
del - druženje in zabava s plesom. 



Naša ekipa je na plesišču vztrajala do konca in domov smo šli šele takrat, ko je 
muzikant zaigral zadnjo pesem - Za prijatelje si je treba čas vzet.  
Kot velikokrat, smo si ga ta dan tudi vzeli. Ni nam bilo žal! 

                                                                                                                                                  
Andreja Resman in Marija Mohorič 

 

DRŽAVNI ATLETSKI MITING  
 

V sredo, 3. junija 
2015, so se učenci 
PPVI udeležili 
atletskega mitinga 
v Mariboru. Dan si 
bodo zapomnili 
tudi po tem, da je 
bilo na soncu čez 
30 stopinj.  
Še dobro, da so 
bile tribune 
pokrite in so 
dajale dovolj 
sence. Naši 
športniki so se 
pomerili v tekih in 
metu vorteksa, 
ostali pa tudi v 
metu žogice in 

skokih v daljino. Dosegli so dobre rezultate in osvojili zaslužene medalje. Kot 
višek mitinga pa je bil tokrat izpeljan maraton na 10 km.  
     Naši učenci se ga niso udeležili, čast šole pa je rešil učitelj Aleš, ki ga je pretekel 
dobre volje od starta do cilja. Imel je še toliko energije, da je pretekel 2 kroga več, 
kot je bilo potrebno. Bravo!  Zanj in za vse ostale smo močno navijali. Maratona se 
je udeležilo 12 športnikov Specialne olimpijade s svojimi trenerji in vsi so poželi 
bučen in zaslužen aplavz. 
Kot vedno, se je tekmovanje tudi tokrat končalo s »čago«, kot zadnje čase 
poimenujemo zabavo s plesom po končani prireditvi. Prijetno utrujeni smo 
plesali na vse, kar je zaigral muzikant. Za konec nas je naš maratonec častil s 
sladoledom. 
   Ker so že vsi odšli, nam ni preostalo drugega, kot da gremo še mi. Do 
naslednjega leta, ko se zopet srečamo. 
 
                                                               Tamara, Tilen, Eva, Laura, Marija, Aleš in Andreja 
 



DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

    Na državnem tekmovanju v atletiki, ki je dne 5. 6. 2015, potekalo v Domžalah, 

so mariborsko regijo zastopali tudi naši učenci Samanta, Melani in Tadej. Med 

najboljšimi atleti iz Slovenije so dosegli naslednje rezultate:  

 Disciplina rezultat mesto 

Samanta Ribič skok v daljino 2,95 m 15. mesto 

Tadej Stepišnik met vortexa 44,61 m 12. mesto 

Melani Prijol tek na 300 metrov 1:07,73 18. mesto 

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

najboljših močeh dostojno zastopali našo 

šolo. 

 

 

 

 

 Aleš Jurčec 
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ŠOLSKO LETO 2014/15 

IZDALA: 

OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ 

DOBRAVSKA ULICA 13a 

UREDNIŠKI ODBOR: 

UČENCI IN DELAVCI ŠOLE 

ZBRALA IN UREDILA: 

KRISTINA PODGORELEC 

PREGLEDALA: 

POLONA ŽALAR 

 

 

 

 

 

 


