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ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE
V oktobru 2021 smo uspešno izvedli 7. tradicionalne Šolske
olimpijske igre, ki povezujejo vzgojo mladih s športom in
kulturo. Na OŠ Selnica ob Dravi jih organiziramo že od leta
1996 in ponosni ter zadovoljni smo, da smo jih kljub vsem
Covid omejitvam uspeli izpeljati tudi letos.
Pripravili smo uradno otvoritev in svečano zaključno
slovesnost, vmes pa mnogo zanimivih aktivnosti pod
motom »ČUTIMO SKUPAJ«. Vključenih je bilo skoraj 400
otrok iz našega vrtca in šole ter 30 učencev iz štirih
povabljenih UNESCO osnovnih šol. Iz Volksschule Lučane so
nam poslali izvirni posnetek, saj z nami na žalost niso mogli
sodelovati v živo, povabili pa smo tudi nekaj znanih
športnikov in predstavnikov različnih športnih društev.
Trije dnevi so bili polni čudovitih športnih utrinkov, učenci
so pomerili svoje športne moči in spretnosti v kar desetih različnih disciplinah. Dokazali so, da
znajo pošteno tekmovati in biti borbeni, da znajo srčno navijati drug za drugega in da vedo, da
so sodelovanje, spoštovanje, strpnost, spodbujanje in sprejemanje drugačnosti res temeljne
vrednote. Tudi v vrtcu smo odlično izpeljali mini olimpijado in otroci so se ob pestrih igrah ter
gibanju na svežem zraku zelo zabavali.
Vodila nas je misel: če verjameš, da zmoreš, si že na pol poti do cilja. Prav vsi sodelujoči so
prispeli do cilja, za kar jim iskreno čestitamo. Udejanjili smo tudi že znani izrek: pomembno je
sodelovati po svojih najboljših močeh, ne pa zmagati.
V tem tednu smo se odpravili tudi na ekskurzije po Sloveniji, kjer so učenci spoznavali lepote
naše dežele in pridobili veliko novega znanja z različnih področij.
Med prednostne naloge smo v letošnjem šolskem letu uvrstili izvedbo raznih aktivnosti v
olimpijskem duhu, tako da je pred nami še kar nekaj izzivov – športne novičke, fotografski
natečaj, olimpijski kviz … Trudimo se, da otrokom omogočamo čim več gibanja in jih
usmerjamo k zdravemu načinu življenja, ki je za vsakega posameznika izjemno pomemben.
Organizacijski odbor, ki ga je vodila učiteljica športa Jitka Štumper, je skrbno načrtoval izvedbo
naših iger, vsi delavci vrtca in šole pa so se izredno potrudili pri izpeljavi celotnega olimpijskega
tedna. Otroci so neizmerno uživali pri vseh gibalnih in ostalih dejavnostih ter bili enotnega
mnenja, da si takšnih dogodkov želijo še več.
Najlepše se zahvaljujemo vsem donatorjem in sponzorjem, ki so na različne načine dokazali,
da podpirajo športno-kulturne aktivnosti mladih.
Manja Kokalj, vaša ravnateljica
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OTVORITVENA SLOVESNOST
Šolske olimpijske igre, že sedme po vrsti, smo svečano odprli v torek, 19. 11. 2021. Otvoritev
iger je potekala v šolski telovadnici.
Najprej so na prizorišče prihajali udeleženci Šolskih olimpijskih iger – učenci naše šole. V
telovadnico so prihajali organizirano z razredno zastavo, oblečeni so bili v majice, ki so bile v
barvah olimpijskih krogov.

Letošnje Šolske olimpijske igre so potekale po geslom ČUTIMO SKUPAJ. K sodelovanju smo
povabili tudi druge UNESCO osnovne šole, na daljavo pa so sodelovali tudi učenci Volksschule
Lučane. Na športnih igrah so z učenci naše šole svoje moči pomerile tudi ekipe učencev iz OŠ
Bela Jesenice, OŠ in vrtca Sveta Trojica, OŠ Leona Štuklja Maribor in OŠ Bakovci. Njihovega
sodelovanja smo bili veseli. Tudi v prihodnje si želimo še več takšnih sodelovanj.
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Na otvoritvi so se s točko predstavili gimnastičarji, ritmična gimnastičarka in mladi karateisti
Karate kluba Selnica ob Dravi. Šolske olimpijske igre sta svečano odprli ravnateljica Manja
Kokalj in županja dr. Vlasta Krmelj. Učencem sta zaželeli lep teden, poln športnih užitkov,
sodelovanja, spoštovanja, prijateljstva in druženja. Poudarili sta, da je sicer lepo zmagovati, a
še lepše sodelovati in se družiti.

Olimpijsko zastavo so prinesli učenci 9. razreda, in sicer Timon Hiter Sternad – gimnastika, Sara
Bohinec – twirling, Gal Hlade – veslanje, Lara Natek – odbojka, Tim Stajan – vsestranski
športnik, Grega Grajfoner – vsestranski športnik. Zastavo je dvignil Timon Sternad Hiter –
mednarodno uspešen gimnastičar v svoji kategoriji.
Nosilka olimpijskega ognja je bila Ema Krautberger – dolgoletna atletinja,
gimnastičarka in sedaj odbojkarica.
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Povabilu na otvoritveno slovesnost so se odzvali tudi Rok Kolander, uspešen slovenski veslač
Dravskih elektrarn Maribor, udeleženec dveh olimpijskih iger, in sicer leta 2000 v Sydneyu in
leta 2004 v Pekingu, Natalija Prednik, danes učiteljica na OŠ Janka Glazerja v Rušah, po srcu
pa še vedno strelka, ki je bila udeleženka olimpijskih iger leta 2000 v Sydneyu, taekwondoist
Ivan Trajković, ki je letos v Tokiu dosegel 5. mesto, in Peter Možič, rojen Selničan, uspešen
odbojkar, reprezentant, danes pa ponosen oče Roka Možiča, prav tako izvrstnega mladega
odbojkarja.
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Da bodo tekmovanja potekala pošteno in da bomo spoštovali drug drugega, sta v imenu
sodnikov in učencev prisegla učitelj športa Boris Mujović in učenec Tim Stajan.

PRISEGA SODNIKOV
»Sodniki prisegamo, da bomo pri razsodbi in odločitvah pravični,
nepristranski do tekmovalcev, dosledno bomo upoštevali pravila,
spoštovali tekmovalce in gledalce, se ravnali po načelu sposobnosti
– zmaga naj resnično najboljši.«

PRISEGA ŠPORTNIKOV
»V imenu vseh učencev tekmovalcev, ki bomo v teh dneh tekmovali na Šolskih olimpijskih
igrah, prisegam, obljubljam in se zavezujem:
 da bomo sodelovali kar najbolj resno,
 da si bomo vedno prizadevali zmagati, vendar ne za vsako ceno,
 da bomo spoštovali tekmece ter jih ne bomo ogrožali in žalili,
 da bomo nastopali v skladu s pravili,
 da bomo spoštovali odločitve pristojnih,
 da se bomo vedli dostojanstveno tako ob zmagi kot ob porazu,
 da vemo, da doping ne sodi v šport, zato ga ne bomo
uporabljali,
 da bomo širili ideje fair playa tudi na drugih področjih našega
življenja.«

Otvoritev se je zaključila z odhodom učencev z otvoritvene slovesnosti. V olimpijskem tednu
so se družili na atletskih stadionih in drugih športnih prizoriščih. Olimpijska zastava in
olimpijski ogenj pa sta plapolala in nas
opominjala, da tekmujemo pošteno, v
duhu gesla ČUTIMO SKUPAJ.
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MESTO MLADIH
Tradicionalna pesem, ki jo pojemo na vseh Šolskih olimpijskih igrah je pesem Mesto mladih, ki
jo je napisala Svetlana Makarovič, uglasbil jo je Jure Robežnik. To je slovenska popevka, ki jo
je pela skupina Bele vrane. Ta pesem nas spremlja na vseh otvoritvah in je skoraj postala himna
naših šolskih olimpijskih iger.
Sporočilo pesmi lepo povzema sporočilo naših iger.
SVETLANA MAKAROVIČ: MESTO MLADIH
ZGRADIMO SI DALEČ PROČ OD DOLGOČASJA
MESTO MLADIH FANTOV IN DEKLET.
ZGRADIMO SI MESTO SANJ IN MESTO SMEHA,
MESTO MLADIH, RADOSTNIH LJUDI.
Z VISOKIM ZIDOM SE BOMO OGRADILI,
NIKOMUR DOVOLILI V TO MESTO,
KDOR NI MLAD.
DEKLE IN FANT, KI STA SE ZALJUBILA,
NE BOSTA SE LOČILA V TEM MESTU NIKDAR VEČ!
ZGRADIMO SI ZA PRIJATELJSTVO TO MESTO,
ZA LJUBEZEN IN ZA MIR ZA VSE.
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HODNIKI SO ZAŽIVELI V DUHU OLIMPIJSKIH IGER
Šola je Šolske olimpijske igre pripravljala ves mesec. Hodniki, razredi in stopnišča so zaživeli v
duhu iger, prijateljstva, medsebojnega spoštovanja, spodbujanja in sodelovanja. Šola se je
odela v barve olimpijskih krogov in olimpijskih simbolov. Pripravila se je razstava slovenskih
dobitnikov olimpijskih kolajn. Na spletni strani šole se je mesecu oktobru odprl koledar, s
pomočjo katerega smo odštevali dneve do otvoritve Šolskih olimpijskih iger. Vsak dan, ki smo
ga odprli, je zastavil novo vprašanje o zgodovini olimpijskih iger ali ponudil misel o
spodbujanju, sodelovanju in enakopravnosti.
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O ŠOLSKIH OLIMPIJSKIH IGRAH SO POROČALI

O naših igrah so poročali tudi drugi mediji:
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Radio Maribor
Radio City
https://maribor24.si/lokalno/foto-selniski-osnovnosolci-v-solo-brez-torb-le-ssportno-opremo?fbclid=IwAR1nzUSn3ao-yZYdZthUAWmkykLg3seu_ZrFs06tqQQL14R9V1gE76e6Dg
BK TV: https://www.facebook.com/watch/?v=245397564273808
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REZULTATI ŠPORTNIH IGER
Po otvoritvi Šolskih olimpijskih iger so se učenci pomerili v športnih igrah. Učenci 1.–3. razreda
so se pomerili v metu žoge, nogometu, kegljanju in igri petelinček. Učenci od 4.–6. razreda so
se pomerili v nogometu (dečki) in med dvema ognjema (deklice). Učenci 7.–9. razreda so se
pomerili v nogometu na mivki in odbojki na mivki.
ŠPORTNE IGRE 7.–9. razred
REZULTATI:
 NOGOMET NA MIVKI: 1. mesto: OŠ Selnica ob Dravi (8. razred)
2. mesto: OŠ Jesenice
3. mesto: OŠ Sveta Trojica


ODBOJKA NA MIVKI: 1. mesto: OŠ Bakovci
2. mesto: OŠ Jesenice
3. mesto: OŠ Selnica ob Dravi (7. razred)

ŠPORTNE IGRE 4.–6. razred
REZULTATI:
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NOGOMET: 1. mesto: 5. a
2. mesto: 6. b
3. mesto: 4. a
MED DVEMA OGNJEMA:
1. mesto: 5. a
2. mesto: 4. b
3. mesto: 6. b

ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE 2021/22
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REZULTATI ATLETIKA
Tekmovanje iz atletike smo za učence izvedli v dveh delih. Učenci 1.–5. razreda so se na
atletskem stadionu v Mariboru pomerili v sredo, 20. 10. 2021, učenci 6.–9. razreda pa v
četrtek, 21. 10. 2021, na atletskem stadionu v Slovenski Bistrici. Tekmovanje je minilo v
spodbujanju, merjenju moči in športnem obnašanju.
REZULTATI ATLETIKA (1.–5. razred)
UČENKE

UČENCI
1. RAZRED

1. MANCA VALENTI

VAL EDER

2. VITA JARC

BINE STERNAD

3. INA ŠKERBINEK

ANŽE TEŽAK
2. RAZRED

1. ANISA VRABL

AMADEJ SIVEC

2. IVA RAJH

ANEJ BRGLEZ

3. TINKARA GRIL

JAN URBAS
3. RAZRED

1. NELI MIHELIČ

DENIS VITRIH

2. ASJA REPNIK

ŽAN SKARLOVNIK

3. TINKARA MARČUN

ALIN ČAMILI
4. RAZRED

1. JULIJA VAVH

PATRIK HOLCMAN

2. POLONA VAVH

GAL VODNIK

3. ZALA ŽUNKO

JASMIN VRABL
5. RAZRED

1. TINKA GOLOB

VORANC BREZNIK

2. ŠPELA MIHELIČ

VID VALENTI

3. ZALA FLUHER
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GAL GREGORIČ
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REZULTATI ATLETIKA (6.–9. razred)
UČENKE

UČENCI
6. RAZRED

1. TINA JELENKO

NACE VUTE

2. ELINA PADEŽNIK

KRISTJAN KOISEK

3. ŽANA LAVRENČIČ

NIK JAUNIK
7. RAZRED

1. EVA GOLOB

JAŠ REPNIK

2. ZOJA SORGER

GAŠPER VALH

3. NAJA DEMŠAR

KRISTJAN KRAMPL
8. RAZRED

1. KATARINA BEDENIK

ALEX KAISER

2. ANEJA TEŽAK

MATIC HAMERŠAK

3. LARA FLUHER

TILEN ČUČEK
9. RAZRED
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1. EMA KRAUTBERGER

GAL HLADE

2. LARA NATEK

LUKA HERIC

3. ZARJA REPATEC

TIMON HITER STERNAD

ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE 2021/22
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REZULTATI ŠTAFETA 4 x 100m
Učenke in učenci so se ob koncu atletskega tekmovanja pomerili tudi v štafeti. Pokazali so, da
znajo sodelovati, drug drugega spodbujati, se veseliti zmage in športno prenesti poraz. Bravo,
fantje in dekleta!

UČENKE

1.

8. r.
(Katarina Bedenik, Alja Gorišek,
Aneja Težak, Lara Fluher)

2.

3.

7. r.

UČENCI

ČAS
1,01
1,04

Sternad, Timi Hojnik)
8. r.
(Alex Kaiser, Tilen Čuček, Matic

Koren, Zoja Sorger)

Hameršak, Samo Topolnik Slatinek)

9. r.

1,05

6. r.

7. r.

ČAS
0,59
1,01

1,02

(Jaš Repnik, Anžej Marn, Gašper

Zarja Repatec, Sara Bohinec)
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( Gal Hlade, Luka Heric, Timon Hiter

(Eva Golob, Naja Demšar, Katarina

(Ema Krautberger, Lara Natek,

4.

9. r.

Valh, Kristjan Krampl)
1,13

6. r.

(Tina Jelenko, Elina Padežnik, Žana

(Nace Vute, Kristjan Koisek, Maks

Lavrenčič, Pia Robič)

Seifried, Nik Jaunik)

1,14
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NAJ ATLETINJA, NAJ ATLET
Ob zaključku Šolskih olimpijskih iger smo podelili pokale učencem, ki so se na tekmovanju
najbolj izkazali. Vsako vzgojno-izobraževalno obdobje je razglasilo svojega naj atleta in
atletinjo.

1.

VZGOJNO-

NAJ ATLETINJA

IZOBRAŽEVALNO

NAJ ATLET

RAZRED

TOČKE

NELI MIHELIČ

3. B

1274 točk

DENIS VITRIH

3. B

TINKA GOLOB

5. B

2192 točk

VORANC BREZNIK

5. B

2335 točk

EVA GOLOB

7. A

3281 točk

JAŠ REPNIK

7. A

2632 točk

OBDOBJE

1. VIO

2. VIO

3. VIO
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ZAKLJUČEK ŠOLSKIH OLIMPIJSKIH IGER
Teden športa, druženja, sodelovanja in
spodbujanja smo zaključili v petek, 22.
10. 2021, v šolski telovadnici. Znova so
po vrsti na športno prizorišče prihajali
posamezni razredi, plapolala sta
olimpijski ogenj in olimpijska zastava.
Slovesnost je bila obarvana s petjem in
plesom. Nastopale so plesne skupine
iz vrtca in šole, razglasili smo naj atleta
in naj atletinjo posameznega vzgojnoizobraževalnega obdobja.
Ugasnil je olimpijski ogenj, olimpijska zastava se je spustila. Od devetošolcev so jo prevzeli
šestošolci, in sicer Nik Jaunik – vsestranski športnik, Kristjan Koisek – vsestranski športnik,
Vitan Šoštarič – streljanje, veslanje, Tina Jelenko – ritmična gimnastika, Elina Padežnik –
twirling, jahanje, Žana Lavrenčič – jahanje. Čez tri leta jo bodo znova svečano prinesli v
telovadnico in jo dvignili.
Teden, ki smo ga namenili športu, pa ni bil le športno obarvan – družili so nas tudi kultura,
umetnost, strpnost, solidarnost, povezanost … Med nami in v nas so se prepletala različna
čustva: veselje ob lastnem uspehu in/ali uspehu drugih, žalost, ker so zmanjkale sekunde ali
milimetri do medalje, ponos, da stojimo na stopničkah ali da smo sploh zmogli priteči na cilj,
sreča, da smo se družili s prijatelji in čutili skupaj …
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LITERARNI PRISPEVKI IN VTISI
Pozimi in poleti,
nagrade se delijo.
Ljudje se zberejo
in za zmagami zijajo.
Poleti na travi,
pozimi na snegu,
se športniki zberejo
in spet se začne.
Od jutra do večera,
celi ljubi dan.
Trud za zmago ne poneha,
niti po porazu.
Vitan Šoštarič, 6. b

ODBOJKA
Pozimi, poleti, čez dan in čez noč,
igralci z žogo dobivajo moč.
Telovadnica, mivka, igrišče,
sodnik jih vsepovsod išče.
Nošena žoga sodnikom ni všeč,
igralec je ves vreščeč.
Ko pa žoga v avtu pristane,
navijač nehote vstane.
Rezultat je odločen,
vendar ni zmagal mogočen.
Pomembno je, da sodelujemo
in se spoštujemo.
Žana Lavrenčič in Pia Robič, 6. b
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OLIMPIJSKE IGRE
Plavanje, kolesarstvo, nogomet,
plezanje, veslanje in tek,
vsi ti zabavni športi različnih sort, so dobri za zdravje,
ki nam v življenju prinese pravo slavje.
Olimpijske igre se igrajo vsaka 4 leta,
ooo, kaj se nam obeta leta 2024!

Špela Jurše, Karolina Čobec, 6. b

Olimpijske igre so mi bile všeč, ker smo se učenci lahko preizkusili v različnih športih. Najbolj
mi je bilo všeč, ko smo šli na stadion. V olimpijskih igrah sem uživala in sem ponosna, da jih
imamo ravno na naši šoli.
Eva Golob, 7. a

Na olimpijskih igrah je bilo zelo zanimivo, všeč sta mi bila otvoritev in zaključek, predvsem pa
ekskurzije.
Lana Rihter, 8. b

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v Slovensko Bistrico. Tam smo imeli tekmovanja.
Glorija Jančar, 7. a

Olimpijske igre so bile super, saj nismo imeli pouka. Na mivki je bilo grozno, saj sploh ne moreš
teči.
Jakob Vodnik, 7. b

Na olimpijskih igrah mi je bilo zelo všeč, ko smo igrali odbojko in ko smo imeli atletiko, najbolj
pa mi je bila všeč ekskurzija.
Nuša Slapnik, 8. b
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OLIMPIJSKI UTRINKI IZ VRTCA KOBANČEK
V okviru Šolskih olimpijskih iger je sodeloval tudi Vrtec Kobanček. Prvič so se malčki iz vrtca
pridružili šolarjem na prejšnjih olimpijskih igrah leta 2016. Takrat so sodelovali predvsem
predšolski otroci, tokrat pa so bili aktivni vsi otroci iz vrtca.
Strokovni delavci so se že od začetka meseca oktobra z otroki pogovarjali o poletnih olimpijskih
igrah. Pripravili so si zastavice, si ogledali olimpijski ogenj, baklo, športne discipline, naredili
plakate ipd.

V ponedeljek, 18. 10. 2021, smo se zbrali v telovadnici šole in preizkusili, kako bo potekal
začetek in zaključek ŠOI. Na ta dan so se učencem v telovadnici pridružili otroci iz skupine
Sončki in Metuljčki. Vadili smo svoje plesne točke, predajo in dvig naše zastave ter prihod in
postavitev v telovadnici.
Ta dan nas je obiskal g. Željko Panzalović iz Karate kluba Selnica ob Dravi. Vsi oddelki 2.
starostnega obdobja so se mu v posameznih skupinah pridružili v mali telovadnici. Otroci so
spoznali nekaj osnov karateja.

V torek, 19. 10. 2021, je bila svečana otvoritev. V telovadnici šole so se zbrali tudi otroci iz
skupine Metuljčki, ki so bili letos v rdečih majicah. Nastopili so s plesno točko
»Waka waka«, ki jo je sestavila strokovna delavka Barbara Marčič Lavrič.
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V sredo, 20. 10. 2021, je celoten Vrtec Kobanček v dopoldanskem času sodeloval na Igrah brez
meja s pričetkom ob 9.30, popoldne pa smo izvedli še prvi pohod z Malimi pohodniki.
Igre brez meja so se odvijale na igrišču vrtca, šole in v parku.
Otroci iz petih skupin 1. starostnega obdobja (Bibe, Kapljice, Ježki, Žogice, Sapramiške) so
sodelovali na štirih postajah:
– obroči v obliki Bibe (hoja, tek, skoki in poskoki),
– premagovanje različno visokih ovir,
– vlečenje zabojev z različno težkimi bremeni po narisani poti,
– ciljanje žog skozi olimpijske obroče.
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Otroci iz petih skupin 2. starostnega obdobja
(Pedenjpedi, Pikapolonce, Raziskovalci, Sončki in
Metuljčki) so sodelovali na petih postajah:
– tek med drevesi, po lestvi na igralo ter nato
spust po toboganu,
– skoki narazen in skupaj med kolebnicami, skoki
iz obroča v obroč, slalom med drevesi,
– vodenje žoge med stožci in streljanje na gol,
lazenje pod in nad klopmi in mizami,
– skoki in poskoki iz obroča v obroč, tek med
keglji, hoja po vrvi,
– ciljanje žog skozi obroče (olimpijski znak), ristanc, vodenje žoge in metanje na koš.

Otroci v enoti Sv. Duha na Ostrem vrhu so
dejavnosti izvajali na igrišču in v gozdu.
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V popoldanskem času so se otroci skupaj s starši, sestrami, z bratci, babicami in dedki podali
na pohod ob Jabolčni poti, kjer so med hojo izvajali veliko različnih iger. Udeležba na pohodu
je bila odlična – več kot 100 oseb.
V četrtek, 21. 10. 2021, so na ŠOI sodelovali otroci 2. starostnega obdobja v enoti Selnica ob
Dravi s pričetkom ob 9.00. Na postajah so nam pomagali povabljeni gostje iz klubov in društev:
 Odbojkarski klub Turbina Selnica ob Dravi,
 Maratonsko društvo Robič iz Selnice ob Dravi,
 Športno društvo Športni junak iz Selnice ob Dravi.
Otroci iz petih skupin 2. starostnega obdobja (Pedenjpedi, Pikapolonce, Raziskovalci, Sončki in
Metuljčki) so sodelovali na petih postajah. Skupine so se na postajah zamenjale na 15 minut.
Zaradi vetrovnega vremena smo postaje izvajali v telovadnicah in na hodnikih šole:
– 1. postaja (leva stran velike telovadnice): Na postaji so otroci sodelovali z našo strokovno
delavko Niko Maučnik in članico Odbojkarskega kluba Turbina. Pripravljeni sta bili dve nalogi.
Prva naloga je bila ciljanje žoge. Otroci so z malimi žogami ciljali veliko žogo, ki je bila
postavljena na stožec. Druga naloga je bila vijuganje med stožci. Prvi je z vijuganjem med stožci
prinesel žogo in jo natančno položili na zadnji stožec. Nato se je hitro vrnil do prijatelja, ki je
čakal v koloni. Naslednji je z vijuganjem med stožci tekel do žoge, jo pobral in prinesel nazaj,
naslednjemu otroku v koloni.
– 2. postaja (desna stran velike telovadnice): Na tej postaji je pomagal g. Danilo Maučnik iz
Odbojkarskega kluba Turbina. Glavni cilj naloge je bilo učenje in utrjevanje skoka v daljino.
Otroci so preko igre utrjevali sonožen odriv in doskok. Dejavnosti smo vmes popestrili s
prevalom naprej (pri najstarejših otrocih).
– 3. postaja (mala telovadnica): Na tej postaji so otroci sodelovali z odbojkaricama Tino Ristič
in Žano Žigart iz OK Turbina. Otroci so imeli pripravljen poligon, kjer so urili moč nog (poskoki
čez mehko lestev …) in spretnosti z žogo (kotaljenje žoge med stožci, uloviti žogo, ki jo odrasel
odbije od tal …).
– 4. postaja (mala telovadnica v kleti): Tukaj je z otroki sodelovala Nika Dovečar iz Športnega
društva Športni junak. Celotna telovadnica je bila zapolnjena z različnimi nalogami, kjer so
otroci osvajali koordinacijo celega telesa, se urili v natančnosti, ravnotežju, moči …
– 5. postaja (hodnik v kleti): Na tej postaji sva z otroki sodelovala Janez Miuc iz Maratonskega
društva Robič in Martina Jaunik (nekoč tudi sama tekačica). Otroci so na postaji spoznali nekaj
elementov tekaške abecede, štarte iz različnih položajev ter predajo štafetne palice. Pri
nekaterih skupinah smo že izvedli krajši štafetni tek (4 otroci, ena ekipa).
Iskreno se zahvaljujemo vsem zunanjim športnim sodelavcem, ki so se odzvali na naše
povabilo.
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V petek, 22. 10. 2021, smo zaključili olimpijske igre. V telovadnici šole so se učencem pridružili
otroci iz skupin Metuljčki in Sončki. S plesno točko »I like to move it« se je v zaključnem
programu predstavila tudi skupina Sončki (plesno točko je sestavila strokovna delavka Barbara
Marčič Lavrič).
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Teden, ki smo ga namenili gibanju, je otroke zelo povezal. Skupaj z njimi smo čutili veselje ob
lastnem napredku, zadovoljstvo ob prejemu priznanj, hvaležnost, da smo se družili s prijatelji
in čutili skupaj … Veseli smo, da smo lahko kot vrtec sodelovali na olimpijskih igrah, veliko smo
se naučili, spoznali, osvojili. Večina otrok bi si želela še več takšnih iger in tednov.
Čez tri leta spet ponovimo olimpijske igre, do takrat pa se bomo še naprej igrali, gibali, se
družili, spodbujali in se imeli lepo, tako kot znamo.
KAJ SO O OLIMPIJSKIH IGRAH POVEDALI OTROCI IZ VRTCA
Kaj pomeni beseda »olimpijske igre«?
To pomeni, da plešemo na našo pesem.
Takrat nosimo zastavo in rdeče majice.
To pomeni, da se igramo olimpijski tek.
Da tekmuješ in da tekaš.
Da ploskamo, tekmujemo in telovadimo v mali telovadnici.
Da telovadimo, nastopamo, se igre igramo, nogometne igre, športne igre.
Z baklo jih otvorimo.
Česa se spomniš z otvoritve in zaključka olimpijskih iger?
Plesali smo Metuljčki in Sončki.
Prinesli so veliko zastavo, tudi mi smo jo nesli.
Prižgali so olimpijski ogenj.
Tam je bla nemastika (gimnastika), tekmovali so fantje in punce, bili so športniki, delali so salte
in stoje.
Ena punca je delala smešno gimnastiko. Ne, ritmično gimnastiko.
Ugasnili so olimpijski ogenj.
Spustili so zastavo in jo pospravili.
Dvigniti smo morali svojo tablo.
Najboljši so dobili pokale.
Kaj pomeni beseda »šport, športnik«?
Da nekdo tekmuje.
Da tečemo in igramo nogomet.
Da telovadimo, da treniraš.
Športnik dela šport, košarko, sklece, ritmično gimnastiko.
Športnik je tisti, ki vedno dobi medaljo.
Gimnastika, boks, da tekajo, kolesarijo, tekajo na hrib, da se z rolko vozi, da z rolko preskočiš
hrib.
Moj ata je športnik.
Jaz se ukvarjam s športom.
Pomeni, da treniraš, tekaš, da imaš športno opremo.
Delali smo šport, bili smo športniki.
Kako se športniki obnašajo?
Lepo, to pomeni, da se ne tepejo, ker potem ne dobijo točk.
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Da ubogajo, ne potiskajo, ker se lahko zgodi kaj hudega, ker tam je veliko gledalcev in če v
kakega stole potisneš, si zlomi roko.
Če nekoga nekdo potisne, ga dajo ven in ne sme nikoli več igrat.
Če si kdo zvije nogo, mu drugi pomaga, je prijazen.
So prijazni s svojimi prijatelji.
Lepo se obnašajo.
Da se oblečejo za odbojko pa nogomet.
To pomeni, da si prijazen do prijateljev.
Da ne tepeš. Samo žogo lahko tepeš.
Obljubijo si, igrajo pošteno, imajo se radi.
Športniki telovadijo.
Kaj pomeni moto »čutimo skupaj«?
To pomeni, da skupaj plešemo.
Da smo vsi prijatelji, da če se en joka, ga potolažiš, če ga je strah in ga objameš, da ga ni več
strah.
Čutimo skupaj pomeni, da sodelujemo, če nekdo gre postrani in ga rukneš, mu potem daš
roko, da bi lahko vstal.
To pomeni, da pomagamo komu, ki je padel, da lahko vstane.
Da delamo vse skupaj – plešemo in pojemo.
Da držimo skupaj.
Da se imamo radi.
Kaj ti je bilo najbolj všeč v tednu olimpijskih iger? Kaj si si najbolj zapomnil?
Všeč mi je bil olimpijski ogenj.
Všeč mi je bilo, da smo vsem ploskali.
Ko smo mi (Metuljčki) plesali, je bilo lepo.
Všeč mi je bilo, ko smo gledali Sončke, kako so plesali.
Da smo šli tudi ven telovaditi.
Ko smo šli v malo telovadnico plesat.
Tek na hodniku, pa na blazinah v mali telovadnici je blo fajn.
Da smo skakali v obroče.
Meni je najbolj všeč odbojka.
Meni je všeč nogomet, pa košarka, ko smo ciljali. Ko smo žoge metali v koše.
Kako smo z žogo ciljali žogo na stožcu.
Ko smo hodili po tračnicah, lestvi.
Všeč mi je bilo, da sem dobil majčko.
Ko smo dobili priznanja.
Meni je bilo všeč vse.
Zapisala vodja vrtca: Martina Jaunik, prof.

Še nekaj izdelkov naših malčkov …
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SEZNAM DONATORJEV IN SPONZORJEV, KI SO PRISPEVALI FINANČNA
SREDSTVA ZA IZVEDBO ŠOLSKIH OLIMPIJSKIH IGER 2021

Občina Selnica ob Dravi
Zavarovalnica Triglav d.d., OE Maribor
Atea Engineering d.o.o.
Dravske elektrarne
Zavarovalnica Sava d.d., OE Maribor
Društvo za kabelsko razdelilni sistem Selnica-Ruše
Romet d.o.o., Selnica ob Dravi
Seltron Maribor
MEREL proizvodno, svetovalno in trgovsko podjetje d.o.o., Selnica ob Dravi
Plinarna Maribor d.o.o.
Grawe zavarovalnica d.d.
MSG life odateam d.o.o.
Studio Directa d.o.o.
Hil, družba za zastopanje v zavarovalništvu, Maribor
Medis-M, Maribor
Saint-Gobain gradbeni izdelki d.o.o., Ljubljana
Avtomarket Rebernik, Brezno-Podvelka
Kopija Nova, družba za trgovino in storitve d.o.o.
Božo Volmajer s.p.
Informatika d.d., Maribor
Matija Iglar, izdelava lesenih nadstreškov s. p., Selnica ob Dravi
Epps d.o.o.
Geberit proizvodnja d.o.o., Bezena
Dimnikarstvo Županek d.o.o.
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Drago Lorbek s.p.
Biromar, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Razvedrilko Maribor
Tiskarna Lithos d.o.o., Selnica ob Dravi
Foto Anka, Selnica ob Dravi
Cvetličarna Florisa, Selnica ob Dravi
Založba Epistola d.o.o.
Ti – An knjigovodski servis, Nataša Vališer, Selnica ob Dravi

DONIRALI V MATERIALU:
TRGOVINA JAGER SELNICA OB DRAVI, KMETIJSKA ZADRUGA SELNICA OB DRAVI,
ŽITO d.o.o., LJUBLJANSKE MLEKARNE, MESARSTVO NIKL, PEČJAK, PITUS.
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GLASILO OŠ SELNICA OB DRAVI IN VRTCA KOBANČEK
PRIPRAVILA, UREDILA IN OBLIKOVALA: BARBARA VOLMAJER, prof.
OBLIKOVANJE LOGOTIPOV: mag. OTO VOGRIN
FOTOGRAFIJE: ARHIV ŠOLE
NAKLADA: 30 izvodov
(in v e-obliki na spletni strani)
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