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HURA, POČITNICE! 
 

Lan: »Med počitnicami bom lahko nagajal mami in atiju. Šel bom na kolo, pomagal atiju, skupaj 

bomo odšli na sprehod in tudi plavat na bazen.« 

Jaš: »Z družino bom šel na morje. Med počitnicami se bom imel lepo. Družil se bom s svojo 

babico Vesno. Obiskal bom strica Damjana, teto Tamaro in sestrično Neli.« 

Luka: »Z družino se bom šel kopat na bazen. Hodil bom pozno spat. Odpravil se bom tudi na 

počitnice k prijatelju Niku.« 

Matej: »Počitnic se veselim, saj ne bom rabil hoditi v šolo. Imel bom več časa za prijatelje in za 

igranje igric.« 

Nik K.: »Med počitnicami bom lahko malo dlje spal. S kolesom se bom odpeljal na obisk k Niku 

in Žanu. Z družino se bomo odpravili tudi na kopanje v Ormož. Ko bom skrbel za naše živali, si 

bodo lahko moji možgančki malo odpočili.« 

Nik C.: » Šel bom na morje. Obiskal bom prijatelja Luko. Z družino bomo šli na sladoled.« 

Teodor: »Šel bom na morje. Hranil bom zajčke in 

kokoši. Šel bom tudi na bazen.«  

Anže: »Med počitnicami bom šel na morje. Z atom 

bom igral nogomet.« 
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ŠOLA V NARAVI – ZREČE  
 

Učenci 1., 2. in 3. razreda ter učenci posebnega programa so se v letošnjem šolskem letu 

odpravili v šolo v naravi  v Zreče.  

Prvi dan jih je pot vodila najprej na Roglo, kjer so se 

sprehodili med krošnjami in občudovali naravo kot 

jo vidijo ptice. Zatem so se namestili v termah Zreče, 

v krasnem apartmajskem naselju ob jezeru. V 

popoldanskem času so se učenci  v termah Zreče 

igrali različne vodne igre, se prilagajali na vodo, 

nekateri med njimi pa so  utrjevali in urili svoje 

plavalne spretnosti. 

Drugi dan so prav tako urili plavanje in se igrali 

različne igre v vodi. Popoldan, na poti proti domu, 

pa so obiskali živalski vrt Mini ZOO Land v Slovenskih 

Konjicah, kjer so si lahko zelo od blizu ogledali 

različne živali, nekatere izmed njih so lahko hranili. 

V poznih popoldanskih urah so se vrnili v Ormož, kjer 

so jih že veselo pričakovali njihovi starši. 
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
 

V mesecu februarju so imeli učenci PPVI 1 zimski športni dan. Odpravili so se na bližnje 

smučišče Globoki klanec v Hranjigovcih. Športni dan so imeli skupaj s prijatelji iz vrtca, skupino 

Žogice. Na začetku dneva so se učenci seznanili s potekom dneva in spoznali ter poimenovali 

primerna oblačila in obutev za igro in različne dejavnosti na snegu. Zatem so se odpravili na 

sankališče, kjer so se najprej seznanili s sankami in varnim sankanjem. Ker nam letošnja zima 

ni prinesla veliko priložnosti na snegu, so bili učenci veseli, da so imeli priložnost, da se 

naužijejo vsaj malo zimskega veselja in radosti na snegu. V šolo so se vrnili prijetno utrujeni in 

veselih obrazov.  
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NA KMETIJI UČITELJICE ALEKSANDRE 
 

V mesecu maju so imeli učenci PPVI 1 delovni dan: Spoznajmo življenje in delo na kmetiji. 

Odpravili so se na kmetijo k učiteljici Aleksandri v 

Vodrance.  Učiteljica Aleksandra je učencem predstavila njihovo 

kmetijo ter življenje in delo na kmetiji. Zatem so si učenci ogledali 

živali, ki bivajo na njihovi kmetiji. Spoznavali so osnove skrbi za 

živali. Učenci so vse lahko tudi sami preizkusili. Hranili so zajce, 

krave, prašiče in kokoši. Preskusili so se v vožnji samokolnic. Na 

koncu je učiteljica Aleksandra učencem pokazala še krasen vrt za 

hišo in različne stroje in pripomočke, ki jih uporabljajo pri delu na 

kmetiji. V največje veselje vseh učencev je bil velik traktor. 

Učiteljica Aleksandra je učence s traktorjem tudi zapeljala na njivo, 

kar je bila še posebej zanimiva dogodivščina. Po končanem ogledu 

je učiteljica Aleksandra vse učence pogostila s prigrizkom in 

domačim sokom. Na kmetiji so se učenci zelo prijetno počutili, 

doživeli prijetno izkušnjo, se veliko novega naučili, zato se bodo z 

veseljem še kdaj vrnili.  
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KO  TE UJAME PESEM 
 
Učenci 4., 5. in 6.  razreda smo v sredo, 23. 3. 2022, izvedli dan dejavnosti »Ko te ujame 

pesem«. Skozi dejavnosti smo spoznali, da je pri 

pisanju pesmi pomembno opazovanje sveta v sebi in 

okoli sebe ter da lahko 

pesem govori o 

čemerkoli, o ljubezni, 

prijateljstvu, kanarčku 

ali starih zarjavelih 

vratih. Ugotovili smo, 

da lahko s pravim navdihom in pristopom napišemo pesem, ki 

jo s ponosom delimo z vami. 
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RAČUNANJE JE IGRA 
 

»Računanje je igra« je tekmovanje iz znanja matematike za učence v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Šolsko in 

državno tekmovanje organizira OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice. 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 4. do 8. razreda.  

V šolskem letu 2021/22 je šolsko tekmovanje 

potekalo v petek, 11. marca 2022. Najuspešnejša 

učenca sta bila Matej in Anže. V soboto, 23. maja 

sta se tako odpravila na pot do Jesenic, na državno 

tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Toneta Čufarja. 

Zelo uspešno sta »strla« matematične orehe in 

dosegla zelo lepe rezultate. Anže je dosegel 6. 

mesto, Matej pa 17. mesto. 

ISKRENE ČESTITKE TEKMOVALCEMA! 

mentorica Nataša Kozel 

Anže: »Vesel sem, da sem dosegel 6. mesto. Naslednje leto želim biti še boljši!« 

Matej: »Družil sem se z otroci drugih šol. Ogledali smo si zelo zanimivo prestavo o 

prijateljstvu.« 
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TAKO SMO DOŽIVELI ŠOLO V NARAVI UČENCI 4., 

5. IN 6. RAZREDA 

 

ponedeljek, 16. maj 2022 

Vsi smo prišli na železniško postajo Ormož. Vkrcali smo se na vlak. 

Odpeljali smo se proti Kopru. Vlak je peljal hitro in mi smo gledali 

pokrajino – hiše, njive, travnike, gozdove, 

vinograde, hribe in gore. V Kopru smo 

vstopili na avtobus, ki nas je odpeljal v 

Luko Koper. Vodič nas je vodil po luki. 

Videli smo velike zabojnike, velike ladje, vlačilce, velika dvigala, ki so 

dvigala velike zabojnike. Po ogledu smo se odpeljali v Strunjan. Odšli 

smo na kosilo. Jedla sva juho, krompir in solato. Nato smo odšli v 

apartmaje na počitek. Oblačila smo zložili v omare. Ogledali smo si plažo.  

 

Anže in Nik K. 
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torek, 17. maj 2022 

Najprej smo se zbudili,  potem smo šli na zajtrk. Po zajtrku smo se odpravili na bazen, nato še 

na plažo. 

Morje je bilo slano, tudi voda v bazenu je bila slana. Po kopanju 

smo se odpravili na kosilo. Jedla sva juho, dunajski zrezek, 

pečen krompirček in solato. 

Po kosilu smo šli na 

popoldanski počitek. Med 

počitkom sva se igrala človek 

ne jezi se. Po počitku smo šli na plažo. Tam smo iskali školjke 

in morske kumare.  

Po večerji smo se razdelili v 

dve skupini. Ena skupina je šla na dolgi sprehod do Belega križa.  

Druga skupina pa na kratek sprehod do igral. Zvečer smo 

poklicali starše in zaigrali še kakšno igrico na telefonu. Ko smo 

pospravili telefone, smo se šli umivat in bil je čas za spanje. 

Lan in Jaš 

 

 

sreda, 18. maj 2022 

Ko smo se zbudili, smo odšli v restavracijo na zajtrk. Jedla sva 

kosmiče s kakavom. Po zajtrku smo se odpravili na ladjo. Ko smo 

se vsi usedli, smo odpluli po morju. Motor ladje je delal močno 

in glasno. Ladja nas je peljala v 

Sečoveljske soline, kjer smo si 

pogledali bazene s soljo in odšli v 

trgovino z izdelki. Z ladjo smo se 

odpeljali še v Piran. Tam smo 

obiskali muzej, kjer smo si ogledali film o nastanku Pirana. Po 

ogledu smo šli v trgovino s spominki in na sladoled. Potem 

smo šli nazaj v Strunjan. Najprej smo šli na kosilo in nato na počitek. Po počitku smo odšli na 

plažo, kjer smo se kopali, nabirali školjke. Našli smo tudi rake.  Po kopanju smo odšli na večerjo 

in po večerji v apartmaje. Spet smo lahko za eno uro imeli telefon. 

Matej in Marsel 
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četrtek, 19. maj 2022 

Zjutraj smo se zbudili in spakirali za bazen. Potem smo se 

odpravili na zajtrk. Za zajtrk sva jedla palačinke in sok. Po 

zajtrku smo se odpravili 

kopat na bazen. Bila sva v 

plavalnem bazenu in v 

bazenu z mehurčki. Po 

kopanju smo se preoblekli in 

odšli na plažo. Plaža je bila v 

betonu in v kamenčkih. Na plaži smo  se igrali z  žogo in jedli 

sladoled. Po kosilu smo se šli v apartmaje pripravit za pohod. Spakirali smo si vodo ter se 

namazali s kremo. Odpravili smo se v Portorož. Sprehodili smo se skozi tunel, kjer smo še 

poiskali zaklad. Hodili smo okoli 54 minut. V Portorožu sta nas presenetila Uroševa starša. 

Luka in Nik C. 

 

 

 

petek, 20. maj 2022 

Najprej smo pojedli zajtrk. Jedel sem kuhana jajčka, kruh in rižev vafelj s 

čokoladnim namazom. Dopoldan smo se kopali v bazenu. Nato smo se šli 

še poslovit od morja. Na plaži smo se igrali različne igre. Po kosilu smo se 

odpravili na avtobus, ki  nas je odpeljal na železniško postajo v Kopru. Pot 

domov je bila zelo dolga. Vlak je imel zamudo. V Ormožu so nas že čakali 

naši starši, sestrice in bratci. Zelo smo bili veseli, ko smo se lahko spet 

stisnili k njim. 

Teodor 
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Učenci 4., 5., 6. razreda smo se v torek, 7. 9. 2021, skupaj z razredničarko Natašo udeležili 

športne prireditve Žogarija. Na dogodku so skupaj z nami 

sodelovali tudi drugi učenci 4. razredov. Najprej smo svojo 

iznajdljivost, spretnost in hitrost preizkusili na pripravljenem 

spretnostnem poligonu. V nadaljevanju smo se med seboj 

pomerili v igri malega nogometa 3x3, nato pa še v športnem 

znanju z ostalimi skupinami. V spretnosti čim počasnejše 

vožnje kolesa se je preizkusila tudi naša razredničarka.  

Skozi zabavne športne dejavnosti smo spoznavali, da lahko 

nogomet in šport na 

splošno izboljšata 

kakovost našega življenja. Z glasnim navijanjem za vse 

udeležence smo sledili vrednotam kot so solidarnost, 

poštenost, odgovornost. S tem smo si prislužili tudi pokal 

za najbolj »fair play« skupino, na kar smo zelo ponosni. 

Na dogodku smo srečali prijatelje in vrstnike, poklepetali 

s svojimi nekdanjimi vzgojiteljicami in  učiteljicami, se 

zabavali ob pevskih in plesnih nastopih in v družbi 

maskote Vrančka Frančka. 

učenci 4., 5., 6. razreda z učiteljico Natašo 
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ŠOLA V NARAVI – 7. IN 8. RAZRED 
 

Ponedeljek 

Iz Ormoža  samo se odpravili zgodaj zjutraj.   Šli smo na vlak in potem samo 2x prestopili na 

avtobus. Ko smo prišli, smo si najprej ogledali Luko Koper. Luka je veliko mesto,  bilo mi je 

super. Potem smo šli v hotel jest. 

Ko smo se najedli, smo šli v sobo in spakirali kovčke. Sobe so bile nove in lepe. Popoldne smo 

šli na plažo malo raziskovat in poskusili smo kakšna je voda. Družila sem se s sošolci. Zvečer 

smo imeli večerjo in smo poklicali starše. Potem samo oddali telefone in samo šli se umivat in 

spat. Bil je naporen dan. 
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Torek 

Zjutraj  smo šli na zajtrk. Jedli smo, kaj smo želeli. Potem smo šli na bazen, se igrali vodne igre 
in plavali. Kopali smo se v bazenu, voda je bila slana. Potem smo šli na plažo in se kopali v 
morju. Na zelenici smo se igrali športne igre, nogomet, metali smo frizbi in igrali badminton. 
Nato smo šli na kosilo. Po kosilu smo meli počitek, gledali televizijo in se družili s prijatelji. 
Popoldan smo spet šli na plažo. Voda je bila slana in mrzla. Zdelo se mi je super se kopati v 
morju. Obiskala nas je ravnateljica. Prinesla je nam jagode. V morju smo pobirali školjke, 
morsko kumaro, polže in kamne v posodo. To kaj smo si nabrali, to smo si ogledali.  

Po večerji smo dobili telefone, poklicali smo domov mamo in ata. Zvečer smo se odpravili na 
sprehod. Hodili smo ob morju, prišli smo na igrala, tam smo se imeli super. Do apartmajev smo  
prišli v temi. Čas je bil za počitek.  
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Petek 

Zjutraj sem vstal. To je bil zadnji dan šole v naravi. Zato smo mogli spakirat oblačila in 

pospraviti dom. Potem smo šli na zajtrk, potem smo imeli malo počitka. V hotelu smo si lahko 

kupili sladoled. Potem pa na plažo na morje, kjer smo se igrali in iskali školjke. 

V hotelu smo pojedli zadnjo kosilo. Smo si lahko po želji zbrali sami kaj smo si hoteli. Hrana je 

bila dobra. Potem smo šli počasi na avtobus, ki nas je peljal do Kopra na železniško postajo, 

vlak je bil dolgočasen. Zanimivo je bilo, da smo eno punco spoznali, ki je šla dol na Pragerskem, 

ker študira v Ljubljani.  
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2. APRIL, SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU 
 

Avtizem je nevrološka razvojna motnja, ni bolezen, je drugačen način, kako biti 

človek. Otroci z avtizmom napredujejo tako kot vsi ostali. Ne rabimo jih spreminjati, 

popravljati. Potruditi se moramo, da jih razumemo. Delovanje njihovih možganov je 

drugačno. Zato posledično drugače zaznavajo svet, razmišljajo in komunicirajo. 

 

2. april, je SVETOVNI DAN ZAVEDANJA O AVTIZMU. Po vsej Sloveniji potekajo akcije 

ozaveščanja ljudi o avtizmu. Tudi na OŠ Stanka Vraza Ormož smo se odločili, da se priključimo 

tej akciji. Pripravili smo nekaj dogodkov, s katerimi si želimo ozavestiti tako otroke, 

mladostnike in odrasle, da so osebe z avtizmom med nami, da potrebujejo prilagojen način 

poučevanja, prilagojen način druženja in tudi komunikacije, da bi bili v svojem vsakodnevnem 

življenju srečni in posledično uspešni. 

Na OŠ Ormož smo izvedli delavnice z učenci 8. razredov. Učenci so si ogledali odlomke 

avstralskega filma The Black Balloon. Po ogledu odlomkov filma, so bili učenci deležni ustrezne 

razlage in nato je sledila razprava. Mladi marsikaj razumejo, sprejemajo, če je le način podaje 

ustrezen. Če želimo, da bodo mladi sprejemali in pomagali vrstnikom z avtizmom, jih moramo 

to tudi naučiti. 

Učitelji šole so skupaj s svojimi učenci izobesili modre balone in kot zaključek v znak podpore 

osebam z avtizmom na stadionu v zrak spustili nekaj okolju prijaznih modrih balonov. Pridružili 

so se nam tudi otroci iz VIZ Vrtca Ormož, skupina Žogice.  

Modre balone so izobesili vsi vzgojno izobraževalni zavodi v vseh treh občinah. 

V mesecu aprilu smo k akciji ozaveščanja povabili tudi vse vrtce in šole v vseh treh občinah. 

Povabili smo vzgojitelje in učitelje, da skupaj s svojimi učenci preko slikanic ali krajših 

posnetkov o avtizmu, ki so jih skrbno izbrale naše strokovne sodelavke, približajo otrokom 

avtizem in s tem pripomorejo k sprejemanju otrok z avtizmom v družbi. 

Zahvaljujemo se ELEKTRO AVDIO, Srečko Hebar, s. p., za donacijo okolju prijaznih modrih 

balonov. 
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DAN ODPRTIH VRAT 
 

Na Osnovni šoli Stanka Vraza Ormož se že vrsto let veselijo pomembnega dogodka na šoli tako 

učenci, vsi zaposleni kot tudi starši. To je Dan odprtih vrat. Vendar zaradi razmer, ki so 

povezane z epidemijo koronavirusa, le ta že drugo leto zapored poteka na daljavo, virtualno. 

Dan odprtih vrat je potekal v mesecu novembru. Potekal je v obliki interaktivnega plakata. 

Ravnateljica šole je v uvodnem nagovoru lepo pozdravila obiskovalce. Preko interaktivnega 

plakata so obiskovalci spoznali oba programa, ki ju izvajamo na šoli, to sta program nižjega 

izobrazbenega standarda NIS in posebni program vzgoje in izobraževanja PPVI. Programa so 

lahko spoznali tako v sliki kot v besedi. Namen predstavljenih vsebin je seznaniti širšo javnost 

z različnim programi, po katerih se lahko šolajo otroci s posebnimi potrebami. Videli so 

vsebinsko, metodično in didaktično raznolikost pri pouku. Prav tako so se predstavile dodatne 

obravnave, ki jih nudimo otrokom na šoli, to so logopedska obravnava, delovna terapija in 

fizioterapija. V predstavitev šole so vključeni tudi starši, ki so pomemben člen v našem 

trikotniku sobivanja. Delili so svoje dragocene izkušnje s šolanjem otrok na šoli s prilagojenim 

programom. 
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DRUŽENJE UČENCEV OŠ STANKA VRAZA ORMOŽ 

IN UČENCEV OŠ ORMOŽ 
 

V letošnjem šolskem letu so se učenci 1., 2. in 3. razreda in učenci PPVI 1 družili z učenci 3. 

razredov OŠ Ormož. To je bilo prvo takšno srečanje po obdobju COVID-a. Učenci so bili 

navdušeni, ko smo napovedali druženje. Izpeljali smo dve druženji. Najprej so nas učenci 3. 

razredov OŠ Ormož obiskali na naši šoli. Spoznali so prostore naše šole in spoznali, kako poteka 

pouk na šoli. Učenci so se priključili k redni uri pouka in pomagali našim učencem pri reševanju 

nalog. Učenci so med sabo zelo lepo sodelovali in si drug drugemu dokazali, da se je ob pomoči 

drugega zabavneje in lažje naučiti novih spretnosti. Zadnji teden pred pričetkom poletnih 

počitnic smo tudi mi obiskali njih. Spoznali smo njihovo veliko šolo in obiskali učence prve 

triade. Izdelali smo si počitniške ribice in jadrnice in skupaj odjadrali poletnim počitnicam 

naproti. 
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PRAZNIČNA DELAVNICA 
 
Učenci 1., 2. in 3. razreda so v ponedeljek, 29. 11. 2021, izvedli tehniški dan z naslovom 
Praznične delavnice. Enega izmed zadnjih dni v mesecu novembru so izkoristili za uvod v 
praznični december. Najprej so se spomnili vseh dobrih mož v mesecu decembru in praznikov, 
ki so povezani z njimi. Potem pa so razmigali svoje spretne prstke in pripravili vse potrebno za 
delavnice. Vsak učenec je doma pridno skupaj s svojimi starši nabiral potreben material za 
izdelavo praznične dekoracije. 
Učenci so se pri izdelavi praznične dekoracije zelo potrudili. Ob koncu dneva so tudi vhod v 
svoj razred okrasili prihajajočim praznikom primerno. 
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PRAZNIČNE VOŠČILNICE 
 
Učenci 1., 2. in 3. razreda so v petek, 10. 12. 2021, izvedli kulturni dan z naslovom Praznične 
voščilnice. Najprej so učenci spoznali, kaj je to voščilo in ob katerih priložnostih lahko voščilo 
izrečemo. Spoznali so, da poznamo različne načine izrekanja voščil: ustno, pisno, po 
elektronski pošti. Učenci so si izdelali dve vrsti voščilnic, doma pa so v njih skupaj s svojimi 
starši zapisali še voščila. Najprej so se lotili priprave za izdelovanje papirnate voščilnice, ki je 
zahtevala veliko truda drobnih prstkov in potrpežljivosti. Druga voščilnica, ki so jo izdelali 
učenci, je bila narejena s pomočjo odtisov. Učenci so se izdelovanja voščilnic lotili z velikim 
navdušenjem in bili pri delu zelo ustvarjalni. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽABNE GIBALNE IGRE 
 

V sredo, 15. 6. 2022, so se učenci OŠ Stanka Vraza udeležili družabnih gibalnih iger, ki so jih 

pripravile delavke CSO v okviru projekta Skupaj ostanimo aktivni. Po malici so se učenci 

odpravili na športno igrišče v Mestni grabi v Ormožu, kjer so jih pričakali starejši občani iz CSO 

Ormož. Skupaj so se nato preizkusili v različnih gibalnih nalogah. Učenci in starejši občani so 

metali žoge, obroče na palico, vozili ali hodili so po poligonu med ovirami ter se tako skupaj 

družili in zabavali ob gibanju. Preživeli so lep dopoldan in se dogovorili, da se spet srečajo ob 

taki ali drugi priložnosti.  
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SREČNO, MATEJ  
 

V četrtek, 16. 6. 2022, je za učenca Mateja potekala poslovilna valeta. Učenec s koncem 

šolskega leta zaključuje šolanje na naši šoli. Tekom šolskih let je spoznal mnogo učencev in 

učiteljev, ki so poskrbeli, da se je na šoli dobro počutil in pridobil različna znanja in spretnosti. 

Od Mateja so se učenci in delavci šole poslovili s kratkim kulturnim programom. Pevski zbor je 

zapel dve pesmi in učenec Aleš je zaigral na harmoniko. Vsi skupaj so Mateju zaželeli še veliko 

veselja in novih doživetij.   

 

 

 

DRUŽENJE Z ŽOGICAMI 
 

V šolskem letu 2021/2022 so bila v posebnem programu (PPVI 1) načrtovana druženja z otroki, 

vključenimi v prilagojeni program VIZ Vrtca Ormož (skupina Žogice). Zaradi še vedno aktualnih 

epidemioloških ukrepov so bila druženja v jesenskem in zimskem času okrnjena ter so potekala 

prilagojeno trenutni situaciji. V pomladnem času pa so se učenci lahko končno spoznali z 

otroki, brez posebnih omejitev. Druženja so potekala načrtovano, nekatera pa tudi popolnoma 

spontano. 

V Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož smo si ogledali predstavo z naslovom Sarin božič, ki jo 

je za nas pripravila knjižničarka Nina Šulek. 
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Februarja smo izvedli športni dan na smučišču Globoki klanec. 

 

V pustnem času, tik pred šolskimi počitnicami, so nas otroci iz vrtca presenetili z obiskom v 

našem razredu. Predstavili so se nam kot skupinska pustna maska, Buče. 

 

Na regijskih igrah SOS smo skupaj navijali za učenca naše šole ter druge udeležence. 

,  

Spontana druženja so potekala v času rekreativnih odmorov, kjer so se nam otroci iz vrtca 

večkrat pridružili v atriju šole. Z nami so si v mesecu decembru ogledali predstavo Jelkin čudež, 

sodelovali so pri aktivnostih, ki so potekale ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu ter v 

sklopu programa Specialni Zdravko. Družili smo se tudi na različnih dogodkih, ki so potekali v 

občini Ormož (npr. dan Evrope, Parada učenja ipd.). Naše zadnje druženje pa je potekalo na 

letnem kopališču Ormož, kjer smo se, v pričakovanju počitnic, skupaj ohladili ter pozdravili 

poletje. 
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Ob druženjih so učenci in otroci spoznavali drug drugega ter krepili odnose z osebami, ki jih ne 

srečujejo vsak dan. Učili so se potrpežljivosti, čakanja in razumevanja. Le kaj jih čaka naslednje 

šolsko leto? 

Eva Lorenčič 

 

KMETIJA 
 

Učenci 1., 2., in 3. razreda so se najprej seznanili z vasjo in jo v nekaterih delih primerjali z 

mestom. Nato so se odpravili proti kmetiji, kjer jih je sprejela ga. Nada. Na kmetiji so opazovali 

in spoznavali različne živali, njihova bivališča ter deloma spoznali njihov razvoj. Ob gospodarici 

so spoznali, kakšno hrano lahko jedo določene živali. Učenec 3. razreda se je seznanil še s 

kmetijskimi stroji. Ob koncu so iskali skriti zaklad (sestavljanko živali), ki so ga prilepili. Žival so 

poimenovali, opisali, našteli njene značilnosti. Za zaključek so se zahvalili še gostiteljici in se 

odpravili proti šoli. 
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PRIREDITEV OB DNEVU EVROPE, 9. 5. 2022 
 

Naša šola je ob dnevu Evrope sodelovala na poučno, družabni in zabavni prireditvi. Osnovne 

šole iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter skupina Vrtca Ormož so na stojnicah 

predstavile značilnosti izbrane države 

Evropske unije. Naša šola je 

predstavljala kar našo državo 

Slovenijo. Na stojnici smo 

obiskovalcem skozi plakate in izdelke 

učencev predstavili osnovne podatke o 

Sloveniji, različne kulturne in naravne 

znamenitosti, običaje, znane osebnosti 

– ob naši stojnici se je bilo mogoče 

fotografirati s podobo Luke Dončića. 

Seveda pa nismo pozabili niti na 

odlično slovensko kulinariko. 

Obiskovalcem smo ponujali potico in 

medenjake, ki so jih s pomočjo učiteljic 

spekli učenci šole. 

Po krajšem kulturnem programu pa je sledil vrhunec dneva, kjer je nastopil slovenski glasbeni 

izvajalec Challe Salle. Učenci so se mu pridružili pod in na odru ter skupaj z njim zapeli. 

Zagotovo jim bo ostal lep spomin na preživeti Dan Evrope. 

 

Koordinatorica projekta: 

Urška Vodušek 
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PROGRAM DODATNEGA USPOSABLJANJA V 

ŠOLSKEM LETU 2021/22 
 

V šolskem letu 2021/22 smo bili v program dodatnega usposabljanja vključeni štirje učenci 7. 
in 8. razreda. Delo smo izvajali po nekoliko prilagojenem načrtu, saj žal še niso bili izpolnjeni 
vsi pogoji, da bi lahko obiskovali zunanje mentorje in tako spoznali čim več poklicev tudi v živo. 
Kljub temu pa smo delo načrtovali in izvedli tako, da smo dosegi čim več zastavljenih ciljev. 

V začetku šolskega leta smo pripravljali leto konferenco in izmenjavo učencev. Bili smo 
organizator obeh dogodkov, ki smo ju izpeljali na daljavo v 
aplikaciji Zoom. Na letni konferenci smo mentorice 
predstavile delo, ki smo ga do tistega trenutka opravili v 
okviru projekta. Gospod Marin Vučič, ravnatelj Centra za 
odgoj i obrazovanje iz Varaždina pa je prisotnim predstavil 
možnosti prehoda mladih s posebnimi potrebami po 
končanem osnovnošolskem izobraževanju na Hrvaškem. Na 
izmenjavi učencev smo predstavniki vsake vključene 
ustanove predstavili domačo pokrajino in sladico, značilno 
za domače kraje.  Na začetku šolskega leta smo se razveselili 
nabave gospodinjskih pripomočkov, s katerimi smo si 
kasneje olajšali marsikatero delo.  

Učenci smo skozi leto spoznavali različne poklice. Pri 
šiviljskem krožku smo spoznali, kako poteka šivanje s 
šivalnim strojem, pri delu v tehnični učilnici pa smo 
spoznavali uporabo različnih strojev za obdelavo lesa. 
Skupaj s pleskarjem smo prepleskali pisarno mentorice in tako spoznali delo pleskarja. Prav 
tako smo spoznali, kako poteka polaganje keramičnih ploščic, saj smo z mozaikom okrasili 
mizo, ki jo bomo postavili v atriju. Ob delu na visokih gredah in na brežini pred šolskim vhodom 
smo spoznali delo vrtnarja. Obiskali smo tudi posestvo Biotehnične šole Ptuj na Turnišču, kjer 
smo spoznali okolje in dejavnosti, ki jih bomo tudi sami deležni, če se bomo odločili in bomo 
izobraževanje nadaljevali v programu pomočnik v biotehniki in oskrbi. 

Največ časa smo preživeli v učnem stanovanju in gospodinjski učilnici. Spekli smo ajdovo 
pogačo, pripravili sadne smutije, z mini picami obogatili kostanjev piknik. S pomočjo novega 
pekača smo si pripravili palačinke in slastno vročo čokolado. S čokoladnimi kukiji in lunicami 
smo posladkali dan pred koncem koledarskega leta. Za vse učence in zaposlene smo spekli tudi 
jafa tortice, žemljino pogačo in jogurtove miške. Pripravili smo tople sendviče za malico ob 
pleskanju. Lotili smo se tudi priprave »zemlje s črvi«, spekli čokoladno rulado in čokoladno 
jabolčni kolač. 

Za zaključek smo pripravili zajtrk. Postregli smo si s kosmiči, sadjem in jogurtom. Nato smo 
pripravili še mafine za vse učence in zaposlene in za kosilo na željo učencev nadevano papriko 
in pire krompir.   

Med letom smo izdelovali tudi različne izdelke, ki smo jih ponujali na šolski in lokalni tržnici. 
Nastale so sveče iz čebeljega voska, koši za smeti, smrečice iz jeansa, ki so bile namenjene 
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novoletni dekoraciji, zeliščne soli iz zelišč, ki so zrasla na visokih gredah. S sivko smo napolnili 
vrečice, ki smo jih sešili pri šiviljskem krožku. Izdelovali smo tudi novoletne voščilnice.  

Ker se sami pogosto razveselimo kakšne donacije v šolski sklad, smo se tudi mi potrudili in smo 
bili dobrodelni. Pomagali smo pakirati prehranske pakete na Rdečem križu. Izdelovali smo 
ladjice iz papirja, namenjene projektu 6000000 ladjic za 6000000 žrtev društva UP-ornik iz 
Maribora. Sodelovali smo tudi v šolski akciji zbiranja 
odpadnega papirja.   

Še posebej smo ponosni na brežino pred šolskim 
vhodom in mizo za atrij, ki smo jo okrasili z mozaikom 
iz keramičnih ploščic. Ta projekta bosta tudi najbolj 
trajno spominjala na naše delo v projektu. Seveda pa 
nas bodo spominjala tudi znanja in spretnosti, ki smo 
jih ob vključitvi v projekt pridobivali in utrjevali. 
Upoštevanje in sledenje navodil, spretnosti 
dogovarjanja, sklepanja kompromisov, razvijanje 
ročnih spretnosti in komunikacije – vse to in še več nas 
bo vedno spominjalo, da smo bili del projekta Program 
dodatnega usposabljanja.  

Čim več aktivnosti, ki smo jih izvajali v treh letih 
vključitve v projekt, ali pa smo jih le načrtovali in jih 
zaradi zunanjih dejavnikov nismo mogli izpeljati, bomo 
skušali vključiti tudi v delo na šoli v prihodnjih letih, saj 
je razvijanje teh kompetenc enako ali včasih še bolj pomembno za celosti razvoj učencev. 

Samanta, Aleš, Žan in Marcel z mentorico Kristino  

 

SPOZNAJMO KONJE IN OBISK DOMINKOVE 

DOMAČIJE  
V sredo, 8. 9. 2021, so imeli učenci delovni dan. Najprej so se odpravili v Gorišnico, kjer so si 

ogledali Dominkovo domačijo. Spoznavali so življenje ljudi nekoč, ogledali so si zunanjost hiše 

in notranje prostore s predmeti, ki so jih nekoč uporabljali za delo in življenje. Primerjali so 

življenje nekoč in danes in ugotovili, da so si ljudje nekoč vse izdelali in pripravili doma, 

medtem ko danes večino stvari kupimo. Videli so veliko zanimivih predmetov in nenavadnih 

prostorov: poljsko stranišče, štalinke, listjak, koruzjak, stari čebelnjaki, plüg … Po ogledu 

domačije so se učenci zapeljali še do Konjeniškega centra Plohl v Cvetkovcih. Tam so si ogledali 

kmetijo in spoznavali domače živali - hlev s konji, krave, kokoši, psičke.  Gospod Aleš, lastnik 

konjev,  je učencem pokazal osnove nege in skrbi za konje. Učenci so lahko konje hranili in 

krtačili, božali ter sprehajali do pašnika. Na koncu so še preizkusili v jahanju konja.  
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NARAVOSLOVNI DAN – TRGATEV  
 

V sredo, 22. 9. 2021,  so imeli učenci naravoslovni dan. Odpeljali so se do učiteljice Andreje v 

Središče ob Dravi. Tam so se najprej okrepčali s sokom in muffini, ki jih je spekla učiteljica 

Andreja. Potem so si pripravili pripomočke za delo – vedra, rokavice in škarje za rezanje 

grozdja. Z učiteljicami so se odpravili do vinograda oz. brajd. Ogledali so si nasad grozdja in pri 

tem spoznavali različne sorte grozdja. Okušali so sladko, zrelo grozdje. Nato so se lotili trganja, 

rezanja grozdja. Vsi učenci so sodelovali po svojih zmožnostih. Ob pomoči učiteljic so uspeli 

natrgati polno veder grozdja. Naslednji dan so učenci iz grozdja pripravili marmelado.  Sedaj 

samo še komaj čakajo, da poskusijo marmelado s palačinkami.  
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DAN ODPRTIH VRAT – PGD ORMOŽ  
 

V petek, 15. 10. 2021, so imeli gasilci PGD Ormož dan odprtih vrat. Pred Osnovno šolo v 

Ormožu so za učence pripravili in prikazali interventna vozila,  delovno opremo in orodja, ki jih 

potrebujejo za reševanje v različnih situacijah. Učence so seznanili s postopkom ravnanja v 

primeru, če zagori plin v plinski bombi. Praktično so prikazali način gašenja ognja iz plinske 

bombe z razpršeno vodo.  Sledilo je reševanje ponesrečenca iz ujetega vozila. Pokazali so, kako 

poteka postopek reševanja v prometni nesreči, ko ostane voznik ujet v vozilu in na kakšen 

način ga rešijo iz vozila. Na dnevu odprtih vrat se je predstavila tudi policijska enota iz Ormoža 

in Zdravstveni dom Ormož. Učenci so si lahko ogledali postopek oživljanja z umetnim dihanjem 

na lutki.   
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ŠOLSKA TRŽNICA  
 

Učenci posebnega programa pri pouku izdelujejo različne uporabne in dekorativne izdelke. Pri 

pripravi in izdelavi izdelkov za tržnico so sodelovali z učenci 7. in 8. razreda, ki so vključeni v 

Projekt dodatnega usposabljanja. Jeseni so skuhali marmelado iz grozdja in zelenjavno omako. 

Na šolskem vrtu so nabrali in posušili zelišča in začimbe, iz katerih so izdelali zeliščno sol, 

melisin sirup in pripravek za melisin čaj. Iz naravnih materialov so izdelovali različne okrasne 

izdelke: voščilnice, dišavne vrečice sivke, steklene dekorativne kozarce ipd. V mesecu oktobru 

je učenec PPVI obiskal ormoško tržnico, kjer je obiskovalcem predstavil našo ponudbo in v 

zameno za prostovoljne prispevke ponujal naše izdelke, ki so jih učenci izdelali pri pouku. Ves 

čas pa so izdelki razstavljeni na šolski stojnici v avli šole, kjer si lahko mimoidoči izdelke 

ogledajo in izberejo v zameno za prostovoljne prispevke.  

  

 

BOŽIČNE DELAVNICE  
V petek, 17. 12. 2021, so imeli učenci delovni dan – božične delavnice. Pekli so božične 

palačinke in izdelovali različne dekorativne okraske. Učenci so si ob pomoči učiteljic pripravili 

in spekli palačinke. Kot vedno so najprej pripravili vse sestavine in delovne pripomočke, ki jih 

potrebujemo za peko palačink. S skupnimi močmi so nato pripravili testo. Vsi učenci so 

sodelovali vsak po svojih močeh. Potem je sledila peka palačink. Komaj so čakali, da se bodo 

palačinke spekle in ohladile. Vsak si je izbral namaz in si palačinke namazal z domačo 

marmelado ali čokoladnim namazom. Bile so zelo okusne.  

Potem, ko so se posladkali, so iz naravnih in umetnih materialov še izdelali smrečice in steklene 

vazice za dekoracijo mize. Pri tem so sodelovali vsak po svojih zmožnostih.  
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LOKALNE IGRE SPECIALNE OLIMPIADE  
 

V sredo, 6. 4. 2022, so potekale lokalne igre SOS. Zveza Sožitje Ormož je organizirala družabno 

tekmovanje, ki so se ga udeležili učenci OŠ Stanka Vraza, člani Sožitja Ormož in člani Sožitja 

Ptuj. Zbrali so se na stadionu v Ormožu, kjer je navzoče tekmovalce nagovoril tudi župan 

Občine Ormož, Danijel Vrbnjak. Pozdravil je vse tekmovalce in jim zaželel veliko tekmovalnih 

uspehov. Na igrah so se tekmovalci pomerili v različnih atletskih disciplinah: v teku na 100 m, 

teku na 200 m, metu žogice, metu vorteksa, v skoku v daljino in štafeti. Vsi tekmovalci so 

sodelovali po svojih zmožnostih ter tako opravili en skupen trening v pripravah na prihajajoče 

Regijske igre SOS, ki bodo 11. maja v Ormožu. Na koncu iger so vsi sodelujoči tekmovalci prejeli 

spominske medalje.  
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SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE 
 

V četrtek, 7. 4. 2022, ko je bil svetovni Dan zdravja, smo za učence na šoli pripravili dan 

dejavnosti na temo Skrbim za svoje zdravje. Zdravje je pomemben del našega telesnega in 

duševnega počutja. Učenci so skozi različne dejavnosti in delavnice spoznavali pomen zdravja 

in skrb za svoje zdravje. Zjutraj so si učenci za malico pripravili zdrav sadni obrok iz svežega 

sadja. Nato so nam delavke centra za krepitev zdravja iz zdravstvenega doma Ormož pripravile 

poučne delavnice Zdravo živim in Tehnike sproščanja. Učenci so se na ta način seznanili s 

pravilno in zdravo prehrano in spoznali nekaj tehnik sproščanja. Udeležili so se tudi gibalne 

delavnice, kjer so preizkusili svoje gibalne spretnosti na poligonu ter se na ta način učili o 

pomenu gibanja za zdravje.  
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REGIJSKE IGRE SOS MATP 
 

V sredo, 13. 4. 2022, so učenci PPVI OŠ Stanka Vraza Ormož sodelovali na regijskih igrah 

mariborsko pomurske regije Specialne olimpiade MATP v Ljutomeru.  Na tekmovanju se je 

zbralo 100 tekmovalcev iz 11 različnih institucij pomurske in podravske regije. Učenci OŠ 

Cvetka Golarja so s svojimi mentoricami pripravili kratek kulturni program. Potem so se 

tekmovalci pomerili v različnih gibalnih nalogah: ročnost, mobilnost, brcanje žoge in udarjanje. 

Tekmovanje je potekalo na 6 tekmovalnih postajah, kjer so tekmovalci lahko pokazali svoje 

spretnosti. Naloge so uspešno opravili in vsi športniki so ob koncu tekmovanja dobili zaslužene 

medalje.  

 

 

 

 

 

 

 

DAN ZEMLJE  
 

V ponedeljek, 25. 4. 2022, so imeli učenci delovni dan posvečen dnevu zemlje. Ogledali so si 

video prispevke ob dnevu zemlje. Ob tem so se seznanili s pomenom ohranjanja narave, 

varovanjem okolja, v skrbi za čisto okolje z ločenim zbiranjem odpadkov, recikliranju odpadkov 

in o pomenu ponovne uporabe materialov. V likovni delavnici so na karton naslikali, narisali 

naš planet Zemljo, ter ga pobarvali z modro in zeleno barvo. Po likovni delavnici so se odpravili 

še na čistilno akcijo pobiranja odpadkov v okolici šole. Zbrane odpadke so nato še razvrstili in 

odložili v ustrezne zabojnike. Na srečo niso našli veliko odpadkov, saj redno skrbimo za svoje 

okolje in smeti vedno odnesemo v primerne koše.  
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27. REGIJSKE IGRE SOS PODRAVSKO - POMURSKE 

REGIJE 
 

V sredo, 11. 5. 2022, so v Ormožu potekale 27. igre Specialne olimpiade podravsko pomurske 

regije, ki jih je organizirala OŠ Stanka Vraza Ormož. Na tekmovanju se je zbralo 180 

tekmovalcev iz 14 sodelujočih ekip. Iz OŠ Stanka Vraza se je tekmovanja udeležil en učenec, ki 

je osvojil dve srebrni medalji in sicer v metu vorteksa in v štafeti z ekipo iz Sožitja Ormož.  

 

 

VOŽNJA Z VLAKOM  
 

V petek, 20. 5. 2022, so imeli učenci delovni dan. Peljali so se z vlakom v Ljutomer, kjer so imeli 

srečanje z učenci OŠ Cvetka Golarja. Po skupni malici na prostem so se učenci predstavili s 

pevsko točko – himno šole. Nato so se vsi učenci skupaj preizkusili v različnih gibalnih nalogah, 

kjer so lahko pokazali svoje spretnosti. Ogledali so si tudi vrt in grede, za katere skrbijo učenci 

z učitelji. Na koncu so se odpravili še na igrala 

in naredili skupinsko fotografijo. 
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PARADA UČENJA  
 

V sredo, 25. 5. 2022, so se učenci udeležili Parade učenja v okviru projekta Tedni 

vseživljenjskega učenja. S tem projektom organizatorji opozarjajo na vseprisotnost in 

pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih. Cilj projekta je med drugim narediti 

vseživljenjsko učenje vidno in prepoznano kot dobro za skupnost. Učenci so si ogledali stojnice 

društev in različnih zavodov iz Ormoža. Učenci posebnega programa so na svoji stojnici 

predstavili različne dekorativne in uporabne predmete, ki so nastali pri delovno zaposlitvenih 

aktivnostih, ustvarjalnem kotičku ter pri programu dodatnega usposabljanja. Obiskovalci so 

bili navdušeni nad pestro izbiro izdelkov. V šoli si prizadevamo, da smo trajnostno usmerjeni, 

saj izdelki nastanejo iz materialov, ki jih lahko ponovno uporabimo.    

  

 

SODELOVANJE UČENCEV  V CENTRU 

MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 
 

Učenci OŠ Stanka Vraza so tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v aktivnostih CMU, ki se  

izvajajo pod okriljem Ljudske univerze Ormož. 

Srečanja so bila organizirana vsako prvo sredo v mesecu.  Učenci PPVI2 so se udeležili delavnic 

v živo in nekaj srečanj na daljavo. Vsebine delavnic so bile:  Okusi Poljske,  Okusi Grčije, 

Makrame, popularen nekoč in danes, Zaplešimo v praznike, Pišemo z roko, Valentinovi piškoti, 

Stavbna dediščina Ormoža, Družabne gibalne igre, Izdelovanje ogrlic iz lesenih perlic. Vse 

delavnice so bile pripravljene tudi v virtualni obliki, tako da so imeli vsi udeleženci možnost 

sodelovanja oz. ogleda vsebin. Učenci so radi sodelovali na različnih delavnicah, kjer so 

spoznavali nove vsebine, ki so jih pripravili različni udeleženci CMU. Najbolj so se veselili 

skupnih srečanj v živo.  
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TRAVNIK 
 

Vstopili so v življenjski prostor živali, trav in majhnih živali. Z opazovanjem so ugotavljali, katere 

barve prevladujejo in z barvicami pobarvali kroge na delovnem listu, delovne liste so med 

seboj primerjali. Nato so zaprli oči in prisluhnili zvokom v okolici travnika, slišali so čebelo, 

tovornjak, kokoš, ptice, … Nadaljevali so z aktivnostmi po delovnem listu – iskanje cvetlic in 

trav iz delovnega lista, opazovanje izbrane trave, iskanje živali na travniku, opazovanje živali 

skozi povečevalno steklo, opis živali in njenega gibanja.  
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VESELI DECEMBER 
 

V mesecu prijaznosti, veselja in presenečenja so potekale mnoge zanimive aktivnosti, ki so 

pritegnile tako mlajše kot tudi odrasle. Na adventnem vencu, ki je bil izdelan iz učenčevih 

odtisov rok, so se vsak teden prižigale sveče. Dnevno pa se je odpiral virtualni adventni 

koledar, v katerem so bili postavljeni izzivi, naloge ali kakšna lepa beseda. Vsak teden so 

učence čakale različne aktivnosti. Na začetku meseca je bila v jedilnici šole postavljena krasna 

božična smreka, s krasnimi izdelki učencev. Prav tako so učenci z učitelji v božičnem duhu 

okrasili šolske hodnike. Učence je tudi v njihovih predalih čakalo Miklavževo presenečenje. S 

svojimi spretnimi prstki so izdelovali voščilnice in sejali pšenico v plastenko v obliki jelenčka. 

Preizkušali so se v peki peciva in priprave božičnega čaja. Tik pred božičem so si ogledali 

predstavo “Jelkin čudež”, veselo peli in plesali ob božični glasbi. Zadnji dan je potekala proslava 

ob Dnevu samostojnosti in enotnosti, kjer so zapeli slovensko himno in ogledali krajšo 

predstavitev. Nato je prišel Dedek Mraz s svojim pomočnikom ter vse učence presenetil z 

darili. 
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VODA 
Učenci so obnovili znanje o tekočinah, s katerimi so se spoznali pri pouku. Ob piktogramih čutil 

so spoznali različne lastnosti vode – nima vonja, je brez barve, okusa in vonja, da je mokra, 

hladna, topla.  V naslednji aktivnosti so spoznavali, da nekateri predmeti na vodi plavajo, drugi 

pa potonejo. Najprej so ugotavljali, kaj se bo s predmetom zgodilo, nato svojo ugotovitev 

skušali utemeljiti in na koncu je sledil preizkus. Spoznali  so različna stanja vode – tekočo, trdno 

in plinasto. Ob trdnem stanju vode so skušali na različne načine spraviti predmete iz ledu – z 

vlečenjem predmetov, razbijanjem kocke. Ob pomoči so ugotovili, da se bo led na soncu stalil 

in da bodo šele nato lahko predmete prijeli. Rezultat so videli ob prihodu iz kopališča.  

Na bazenu so se sprostili ob polivanju, prelivanju, vožnji s toboganom. Po prostem kopanju je 

sledil sladoled, kjer so prav tako ugotovili, da je to voda s čokolado ali sadjem. 
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ZOBKI 
V tem šolskem letu je šolo obiskala tudi medicinska sestra za zobozdravstveno vzgojo, ga. 

Špela. Na zadnjem srečanju  je učence 1., 2. in 3. razreda podučila o pravilnem ščetkanju zob. 
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DAN ŠOLE 
 

Vsi učenci šole so v torek, 26. aprila, izvedli dan 

dejavnosti, Dan šole. Na ta dan obeležujemo obletnico 

naše šole in ker praznuje šola, praznujemo mi vsi. 

Zjutraj smo se zbrali v jedilnici, kjer je bila ob 

računalniški projekciji podana predstavitev dneva in 

poteka dejavnosti. Ogledali smo si kratek prispevek o 

prihajajočem prazniku in vsi skupaj zapeli Himno. 

Sledila je malica. 

Po malici so se učenci razdelili v dve skupini. Prva je odšla proti stadionu, kjer jih je čakalo 

presenečenje – napihljiva igrala, ki nam jih je dobrodelno pripeljala ga. Klavdija (Napihljiva 

igrala Hophop). Druga skupina je dobila načrt in se podala na lov za skritim zakladom na šoli. 

Čakale se jih zanimive postaje z opisi dejavnosti. Učenci so aktivno sodelovali, računali, 

telovadili, napenjali možgančke in iskali namige. Tisti, katerim je uspelo najti skriti zaklad, so 

si nato s sestavinami, ki so se skrivale v škatli, v gospodinjski učilnici pripravili sadni napitek, 

ga domiselno dekorirali in nato uživali v zdravem sladkanju. V času rekreacije so se zopet vsi 

zbrali v jedilnici šole, kjer so si ogledali kratki animirani film, posnet po slikanici avtorice Julie 

Donaldson. Nato sta se skupini zamenjali.  

Učenci z učiteljicami so preživeli lep dan, v znamenju praznovanja, igre, zabave in veselja ter 

medsebojne pomoči. Šola smo vsi mi – in želimo, da to zavedanje  občutijo in ponotranjijo vsi 

učenci.  

       Učiteljici Majda Hebar in Urška Vočanec 
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DOBRODELNA PRIREDITEV 
 

9. junija 2022 je Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 

izvedla svojo tradicionalno dobrodelno prireditev 

Prijatelji prijateljem. Podnaslov letošnje prireditve je bil 

Palačinkijada z Ditko. In prav zares je na oblačno, 

občasno deževno četrtkovo pozno popoldne po Ormožu 

zadišalo. V prireditvenem šotoru pri Grajski pristavi se je 

zbralo 5 ekip, ki so razigrane in polne pričakovanja pričele 

s peko slastnih palačink, za katere so vsaka posebej pripravile posebne namaze. Na stojnicah 

so se tako predstavile ekipe OŠ Ormož, OŠ Velika Nedelja, VIZ Vrtec Ormož, Gimnazija Ormož 

in ekipa gostiteljske šole – OŠ Stanka Vraza Ormož. Hkrati se je na odru in pod njim odvijal 

pester spremljevalni program, ki ga je povezoval g. Domen Hren. Vsaka od ekip za peko 

palačink je imela tudi svojo točko, s katero so se predstavili občinstvu, ki se je zbralo v šotoru. 

Uvodoma se je predstavil pevski zbor OŠ Stanka Vraza pod mentorstvom učiteljice Aleksandre 

Kelemina Plemenič s pesmima Kaj zmoremo? in Mi smo otroci enega sveta. Otroci iz Vrtca 

Ormož, skupina Radovedne bučke, so skupaj s svojima vzgojiteljicama Jožico in Petro pripravili 

plesno točko, zaplesali so na pesem Po lužah čofotam. Učenka Diana iz OŠ Velika Nedelja je 

zbrane navdušila s pesmijo Kaj je to življenje, OŠ Ormož se je predstavila s svojo etno skupino 

Gudalo, Gimnazija Ormož pa s plesnim nastopom. 

Na koncu je zbrane razveselila in navdušila pevka Ditka, ki se je s svojimi pesmimi dotaknila 

premnogih src. Njena uglasbena poezija govori sama zase, prileže se tako na sončen kot na 

deževen dan. Dotakne se veselega in žalostnega srca. 

Večer je bil poln dobre volje, omamnih vonjav in prijetnih okusov. Prav vsak posameznik je s 

svojim obiskom obogatil prireditev in poplačal trud vseh nastopajočih, ki so se pridno 

pripravljali na ta dan. 

Naj v prihajajočem poletju čim večkrat zadiši … po palačinkah, po dobrodelnosti, po pomoči, 

po ljubezni in smehu… 

  Majda Hebar 

 

 

 

 

 

 

 

 


