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ZGODILO SE JE

Tekst: Nina Belšak

Sem samo eden. Pa vendar eden. 
Vsega ne zmorem. In ker ne zmo-
rem vsega, ne bom odklonil, da sto-

rim tisto, kar zmorem. (Edward Hal)
In smo zmogli. Šolsko leto 2017/18 na 
Osnovni šoli Velika Nedelja, podružnici 
Podgorci in v vrtcu Podgorci smo pripelja-
li h koncu. Dosegli smo vse in še več, kar 
smo si v tem šolskem letu lahko zadali. Po-
hvalimo se lahko z odličnimi rezultati učen-
cev na različnih področjih; na kulturnem, 
športnem in na različnih šolskih, regijskih 
in državnih tekmovanjih. Najboljši med 
njimi so prejeli tudi zlata priznanja. Pa jih 
spoznajmo.
Maja Vogrinec je pod mentorstvom Gorda-
ne Črnivec prejela zlato priznanje iz zgo-
dovine ter pod mentorstvom Teje Vernik 
Trofenik zlato priznanje iz Vesele šole.  S 
sošolko Annemarie Trunk sta združili moči 
in na srečanju mladih raziskovalcev Slove-
nije predstavili svojo raziskovalno nalogo 
z naslovom Vrednote različnih generacij 
ter zanjo prav tako prejeli zlato priznanje. 
Njuna mentorja sta bila Nina Žnidarič in 
Stanislav Bezjak.  V aprilu sta se dve ekipi 
učencev 9. razreda udeležili zgodovinskega 
kviza v Mariboru. Pod mentorstvom Gorda-
ne Črnivec je obema ekipama uspelo doseči 
vse možne točke in si s tem pridobiti zlata 
priznanja. V prvi ekipi so bile: Annemarie 
Trunk, Maja Vogrinec in Nuša Prosnik. V 
drugi ekipi pa so bile: Nika Ciglar, Nika Pe-
tek in Viktorija Ozmec. Vid Cvetko in Enej 
Merc iz 1. razreda sta pri tekmovanju Lo-
gična pošast pod mentorstvom Nine Belšak 

zasedla 1. mesto v državi in seveda prejela 
zlato priznanje. Prav tako se z zlatim pri-
znanjem iz Logične pošasti lahko pohvali 
Tomaž Arnuga iz 2. razreda, njegova men-
torica pa je bila Nina Žnidarič. V juniju nas 
je s še enim odličnim rezultatom razveselila 
Lorella Kolenko. Z rezultatom 51,43 m smo 
dobili državno prvakinjo v metu vorteksa 
med mlajšimi deklicami. Njena mentorica 
je bila Zdenka Miklašič.  
Na Osnovni šoli Velika Nedelja s podružni-
co Podgorci že dve leti uspešno izvajamo 
projekt Popestrimo šolo, v okviru katerega 
potekajo različne obogatitvene dejavnosti 
za naše učence. V okviru projekta poteka 
bralni klub, Brihtne glavice, Pot do znanja, 
ustvarjalne delavnice, počitniške dejavno-
sti, odrska umetnost in druge. Sodelovali 
smo tudi na Otroci pojejo slovenske pesmi 
in se veselijo. Anemari Horvat, Tjan Ci-
merman in Diana Dovečar so se uvrstili v 
polfinale ter se širši množici predstavili na 
Vidmu. V decembru smo spet obudili šol-
sko igro Kresniček, ki je na oder bila posta-
vljena že lansko šolsko leto. Odigrali smo jo 
za OŠ Ivanjkovci, OŠ Sveti Tomaž, OŠ Ki-
dričevo in OŠ Videm. V vlogi Kresnička se 
menjujeta Anemari Horvat in Nika Meško, 
sodeluje tudi mladinski pevski zbor. Igro je 
režirala Alenka Korpar. Slednja je letos z 
Nino Žnidarič združila moči in skupaj z 8. 
razredom so pripravili igro Matilda. Z igro 
so se uvrstili na regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin. Kot vsako leto so tudi 
letos naši devetošolci pripravili gledališko 
igro. Igro Roža pod kamnom je napisal rav-
natelj Anton Žumbar, režijo pa je prevzela 

Aleksandra Šoštarič. Devetošolci so se z njo 
predstavili šoli, staršem in širšemu okolišu. 
Na šoli vsako leto izvajamo tudi šole v na-
ravi. V 4. razredu so se športno in naravo-
slovno izobraževali v domu CŠOD Jurček, 
7. razred se je učil smučati v domu CŠOD 
Peca, 9. razred je pa imel izobraževalni za-
ključni izlet v domu CŠOD Gorenje. 5. ra-
zred je svoje znanje v plavanju obnovili na 
Debelem rtiču zadnji teden pouka.
Skozi celotno šolsko leto smo na šoli izve-
dli veliko prireditev ob različnih priložno-
stih. Dve večji sta bili božično-novoletna 
prireditev Dedek Mraz, kje si doma? in 
prireditev ob materinskem dnevu. Pri bo-
žično-novoletni prireditvi smo učenci, uči-
telji, delavci OŠ Velika Nedelja, podružnice 
Podgorci in vrtca Podgorci združili moči in 
pripravili mega prireditev z dobrodelnim 
bazarjem. Ob materinskem dnevu pa sta 
Aleksandra Plohl in Tamara Plohl v sodelo-
vanju s KS Velika Nedelja pripravili prosla-
vo za vse mame, babice, tete. Konec aprila 
smo obeležili zaključek Meškove bralne 
značke. Obiskal nas je nekdanji učenec naše 
šole mag. Igor Plohl. Z nami je delil svojo 
življenjsko izkušnjo, otrokom pa pokazal, 
da kljub invalidnosti živi samostojno življe-
nje, je uspešen v poklicu in tudi na področju 
pisateljevanja. 
V začetku maja se je na našem športnem 
igrišču odvijala Otroška varnostna olimpi-
jada, kjer so se med sabo pomerili učenci 
4. razredov iz PP Ormož, PP Gorišnica in 
PP Podlehnik. Pohvalimo se lahko tudi s 
tremi pevskimi zbori, ki jih vodi Tea Iva-
nuša. Otroški pevski zbor Velika Nedelja, 

mladinski pevski zbor Velika Nedelja in 
otroški pevski zbor Podgorci so se z bo-
gatim pevskim programom predstavili na 
območni reviji pevskih zborov. Mladinski 
pevski zbor je bil predlagan, da prihodnje 
leto sodeluje na regijski reviji pevskih 
zborov. 
Poleg vseh šolskih in obšolskih obveznosti, 
ki smo jih imeli v tem šolskem letu, pa smo 
našli še čas za izobraževanje. 
V novembru nam je predaval mag. Jani Pr-
gič. S svojim predavanjem Tanka črta odgo-
vornosti nam je predal pomembno sporoči-
lo: »Če želiš uspeti, začni živeti nad črto.« 
Bistvo njegovega predavanja je temeljilo na 
tem, kako pomembno je, da v življenju za 
svoja dejanja prevzamemo odgovornost in 
ne iščemo izgovorov. V maju pa nas je obi-
skal dr. Mitja Muršič iz Svetovalnega cen-
tra za otroke, mladostnike in starše iz Ma-
ribora. Predavanje je temeljilo na pomenu 
poznavanja čustev za uspešnejše reševanje 
medosebnih odnosov v šoli.  To je samo ne-
kaj stvari, ki so se skozi celotno šolsko leto 
2017/2018 odvijale na naši šoli. Za podrob-
nejše informacije lahko posežete po našem 
šolskem časopisu Velikonedeljčan, ki smo 
ga letos izdali v okviru izbirnega predmeta 
Šolsko novinarstvo. OŠ Velika Nedelja, po-
družnica Podgorci ter vrtec Podgorci vam 
želimo uspešen skok v novo šolsko leto. 

Mogoče nam ne bo uspelo pripraviti priho-
dnosti za svoje otroke, lahko pa svoje otro-
ke pripravimo za prihodnost. (Franklin D. 
Roosevelt)

Sprehod skozi šolsko leto 2017/2018 na OŠ Velika Nedelja,  
podružnici Podgorci in vrtcu Podgorci

Tekst: Simona Sakelšek , Foto: arhiv knjižnice

Poletni dnevi se poslavljajo, na vrata 
trka jesen in z njo v knjižnici po-
večujemo ponudbo novo izdanih 

knjig kot tudi knjižničnih prireditev. De-
ževni jesenski dnevi so kot nalašč primer-
ni za preživljanje časa ob dobri knjigi, 
obisk literarnega večera ali drugega knji-
žničnega dogodka z zanimivim gostom.  
V poletnem času smo na četrtkovih po-
poldnevih na vrtni terasi ormoške knjižni-
ce pripravili razne delavnice, predavanja 
in predstavitve z zeliščarskimi in drugimi 
sorodnimi temami. Obiskali so nas uve-
ljavljeni gosti in z nami delili svoje zna-
nje, spretnosti, izkušnje. Z nami so bili 
Jelka Krajnc (Lončarija Liza, delavnica 
iz gline in zelišč), Anka Alt (Vrtnarstvo 
Alt) z izvedbo eksperimentalne kuharske 
delavnice, Iztok Luskovič (100 % Na-
ravno Botanik Ormož), ki je predaval o 
zdravilnih rastlinah, o bioenergiji in ma-
saži sta govorila Stanko Filipič in Nata-
lija Antolič (Sanaja), Boštjan Štefančič 
je predstavil medovite rastline, hkrati pa 
smo postavili tudi hotel za žuželke, Po-
lonca Kolmačić iz Lekarne Ormož nam 
je predstavila zeliščne pripravke, Petra in 
Uroš Dobnikar pa sta predstavila knjigo 
Šola Luči: Pot do Resnice in izvedla kri-
stalno meditacijo z glasbili. Maja Boto-
lin Vaupotič nam je razkrila, kdo so bile 
čarovnice, kaj so vedele, katera zelišča 
so uporabljale in kako so pripomogle k 
prenašanju znanj, ki je bilo varovano tudi 
za samostanskimi zidovi. Na predzadnji 
avgustovski dan smo se ljubitelji narave 
in zelenih nasvetov odpravili na ogled 
Botaničnega vrta Univerze v Mariboru. 

Predzadnji avgustovski četrtkov večer 
je v ormoški knjižnici potekalo pesni-
ško branje v okviru enega najbolj prepo-
znavnih mednarodnih pesniških festiva-
lov – Dnevi poezije in vina. Gostili smo 
špansko pesnico Eriko Martínez in Roda 
Menghama iz Velike Britanije. 
S pričetkov prvega jesenskega meseca v 
knjižnico prihajajo novi zanimivi gostje, 
za uporabnike pripravljamo več dogod-
kov tudi v okviru praznovanja Krajevne 
skupnosti Ormož. 13. septembra ob 19. 
uri bo domoznanski večer Ormož nekoč, 
danes, jutri: ormoški frančiškanski samo-
stan. Ormoška knjižnica se danes nahaja 
na prostoru, kjer je med letoma 1495 in 
1786 stal frančiškanski samostan s prvo 
znano knjižnico v Ormožu. O usodi sa-
mostana bo predaval dr. Branko Vnuk, 
kustos Pokrajinskega muzeja Ptuj-Or-
mož, ki je doktoriral na temo Srednjeve-
ška arhitektura beraških redov na obmo-
čju nekdanje vojvodine Štajerske. 
V torek, 18. septembra, ob 17. uri bo po-
tekala madagaskarska pravljična ura. Ma-
lala Tina Rakoto Serban, v Sloveniji žive-
ča ustvarjalka madagaskarskih korenin, 
bo skozi petje, glasbo in pripovedovanje 
približala čarobni svet te otoške države 
ob Indijskem oceanu. Temu dogodku za 
otroke bo sledila predstavitev monografi-
je o Martinu Kojcu ob 19. uri, z avtorico 
Heleno Srnec se bo pogovarjala Marijana 
Korotaj. Najmlajše knjižne molje vabimo 
ponovno na pravljične urice. Na prvi vas 
v tem šolskem letu pričakujemo 4. okto-
bra ob 17. uri. V Krajevni knjižnici Ivanj-
kovci bo pravljična ura 11. septembra ob 
17. uri, v Krajevni knjižnici Središče ob 

Dravi 12. septembra ob 17. uri in v Kra-
jevni knjižnici Sveti Tomaž 19. septem-
bra ob 17. uri. Ljubitelje namiznega teni-
sa vabimo na turnir v namiznem tenisu, ki 
se bo odvijal v soboto, 22. septembra ob 
9. uri na vrtni terasi ormoške knjižnice.
V mesecu oktobru se nam bo pridružila 
novinarka, avtorica in dolgoletna dopi-
snica iz Italije, voditeljica TV Dnevnika, 
Odmevov in zunanje politične oddaje 
Globus, katere je tudi urednica, Mojca 
Širok. Predstavila nam bo svoj kriminalni 
roman Pogodba. V goste prihaja še eden 
izmed najbolj prepoznavnih slovenskih 

piscev kriminalk, ki ustvarja pod imenom 
Avgust Demšar.
Odrasle bralce vabimo k sodelovanju v 
projektu Bralna značka za odrasle, katere 
tematika je letos povezana z gledališčem; 
najmlajše bi pa opomnili, da naj ne poza-
bijo na Pikino bralno značko, saj je Pikine 
bralne beležke potrebno oddati do konca 
septembra.
Podrobnosti o vseh dogodkih bodo obja-
vljene na spletni strani http://www.orm.
sik.si/, lokalnih medijih, spremljajte nas 
pa tudi na našem Facebook profilu.
Dragi bralci, vabljeni.

Poletno in jesensko dogajanje v ormoški knjižnici


