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Velik dvosed iz odsluženih plastenk je uporabna popestritev učil-
nice, pet ljubkih hotelov za žuželke, nastalih iz naravnega mate-
riala ter odsluženih desk, pa krasi drevesa v okolici šole. Učenci 
so skozi proučevanje eko literature spoznavali številne podnebne 
spremembe ter svoje razmišljanje ob tem usmerili v ustvarjanje 
lutkovne predstave, snemanje eko filma in ustvarjanje eko dru-
žabne igre. Eko vsebine so predstavljale tudi most povezovanja 
med slovenskimi in ukrajinskimi otroki, saj so naši učenci sku-
paj s svojimi novimi sošolci iz Ukrajine ugotavljali, da je Zemlja 
samo ena in da jo različni jeziki bogatijo, združuje pa jezik srca. 
Mladi vrtnarji novega krožka Vrtnarček pa dokazujejo, da vzgoja 
za zeleno prihodnost ni le muha enodnevnica na naši šoli in da 
lahko z lastnimi sadikami zelenjave otroci obogatijo tudi ormo-
ško tržnico.
Učenci OŠ Ormož so aktivni in uspešni tudi na številnih tekmo-
vanjih. Tako je naša šola v šolskem letu 2021/2022 v streljanju s 
serijskim zračnim orožjem bogatejša za naslov ekipnih prvakov 
med starejšimi učenci, za posameznega državnega podprvaka in 
državno prvakinjo med učenkami. Ekipa strelcev OŠ Ormož, ki 
jo vodi Darko Špacapan, prof., je svoje uspehe pričela nizati na 
področnem tekmovanju v Spodnjih Hočah, kjer so starejši učenci 
Jaka Horvat (8. a), Rok Škorjanec (9. a) in Lucas Vočanec (9. b) 

dosegli ekipno 1. mesto, posamezno pa Timotej Boj (9. a) 4. mes-
to, Lucas Vočanec 2. mesto ter Rok Škorjanec 1. mesto. Ekipa, ki 
se ji je pridružil tudi Timotej Boj, se je uvrstila na državno tek-
movanje. Na področnem tekmovanju so v streljanju z naslonom 
Miha Dogša (7. a), Uršula Škorjanec (7. a) in Olivia Vočanec (7. 
a) dosegli ekipno 2. mesto. V posamezni kategoriji je med učen-
kami 1. mesto osvojila Olivia Vočanec, ki se je uvrstila tudi na dr-
žavno tekmovanje. Med mlajšimi učenci pa je med posamezniki 
Benjamin Špacapan (5. b) osvojil 2. mesto. Državno tekmovanje 
je bilo v začetku aprila v Ljubljani. Tam so starejši učenci (Jaka 
Horvat, Rok Škorjanec in Lucas Vočanec) dosegli ekipno 1. mes-
to. V kategoriji starejših učencev je med posamezniki Rok Škor-
janec  osvojil 2. mesto, med posamezniki se je zelo dobro odrezal 
tudi Timotej Boj, ki je zasedel odlično 7. mesto, med učenkami pa 
je posamezno 1. mesto osvojila Olivia Vočanec.
Številne ostale rezultate tekmovanj v znanju, športu, na razisko-
valnem in podjetniškem področju vam bomo predstavili v pri-
hodnji številki Ormoških novic. Ponovno vas pa vabimo, da do-
gajanje na OŠ Ormož redno spremljate na šolski spletni strani, na 
šolskem profilu na Facebooku, video posnetke, ki so jih pripravili 
učenci pod mentorstvom učiteljev, in šolske mesečne TV-oddaje 
pa najdete na YouTube kanalu Ormožanček TV.

V Vrtcu Velika Nedelja je v skupini Pikapolonice (starost 
otrok 5 in 6 let) pod budnim očesom obeh vzgojiteljic, 
Marije Klemenčič in Marije Hržič,  od začetka šolskega 

leta potekal projekt Bralni nahrbtnik. Cilj projekta je bilo pred-
vsem skupno branje (starš-otrok), ki je potekalo v varnem zavetju 
doma, otroci so pa nato v vrtcu brane zgodbe in pravljice v jut-
ranjih krogih pripovedovali svojim vrstnikom v skupini. Tako so 
se  otroci učili poslušati in slišano pojasniti, širili besedni zaklad, 
pridobivali na samozavesti in samopodobi.
V okviru tega projekta je v LDN oddelka zapisana tudi nočitev 
v vrtcu pod naslovom Zaspimo s knjigo, kot zaključek projekta. 
Aktivnost smo združili s svetovnim dnevom knjige, ki ga sicer 
praznujemo 23. 4., kot nočitev v vrtcu, ki je potekala v noči iz če-
trtka 21. 4. na petek 22. 4. 2022. Nočitve se je udeležilo 14 otrok.
Kot že rečeno, smo se zbrali v četrtek ob 17.00 in se najprej spros-
tili na igralih vrtca. Nato se nam je priključila knjižničarka Leoni-
da Šumenjak iz Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, s katero 
skozi celo leto vzorno sodelujemo. Predstavila nam je zgodbo 
Zvezdni princ pobarva svet, avtorja, ki je otroštvo preživel pri 
Veliki Nedelji, Milana Petka Levokova. Zgodba govori o Zvez-
dnem princu, ki potuje po vesolju in med drugim pobarva tudi 
našo Zemljo, z vsemi prebivalci in stvarmi. Ob vsebini zgodbe so 
otroci dogajanje gibalno prikazovali, predvsem so se ustvarjalno 
vživljali v živali (gibanje in oglašanje), ki nastopajo v zgodbi, pa 
še kakšno smo dodali.
Sledila je igra s svetlobo in senco, ki smo jo izvedli s pomočjo 
namizne svetilke in  vrtne koprene. Otroci so pri tem neizmerno 
uživali in se zabavali. 
Postali smo lačni, saj je zadišalo po šmornu, carskem pražencu, 
ki ga je pripravila kuharica Mojca. Zraven smo se posladkali s 

kompotom.
Po večerji je sledil sprehod z lučkami. Z bližnjega hriba smo opa-
zovali z lučmi razsvetljeno pokrajino in se poskušali orientirati 
v njej. Na poti so nas spremljale lastne sence, ki so bile najbolj 
zanimive na steni domače cerkve.
Po prihodu v vrtec smo si najprej pripravili vsak svoj prostor za 
spanje. Sledila je večerna nega in oblačenje v pižame. A nismo 
še šli spat. Pesem Cela ulica nori (Kingston) nas je zvabila še na 
pižama party, ki je trajal … Šele utrujeni od vsega doživetega smo 
popadali v svoje postelje in za zaključek prisluhnili branju pravlji-
ce Trnuljčica (različica bratov Grimm), ki je spala dolgih sto let. 
Tudi mi smo mirno spali vso noč in se zjutraj zbudili nasmejani 
in ponosni. Uspelo nam je! Pospravili smo svojo spalnico (igral-
nico) in se pripravili na aktivnosti, ki so nas čakale v petkovem 
dopoldnevu. 
Bolj kot otroci so popoldansko snidenje z nestrpnostjo pričako-
vali starši, ki so ob prihodu imeli polna ušesa zanimivih vtisov 
svojih otrok.
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