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Tanja Galun Založnik, prof.

Med dijaki, ki se veselijo svo-
jih rezultatov spomladanskega 
roka splošne mature, so tudi di-

jaki Gimnazije Ormož, saj so jo opravili 
vsi. K splošni maturi je pristopilo 21 dija-
kov letošnje generacije in ena dijakinja iz 

lanske. Najuspešnejši so bili na področju 
družboslovja (zgodovina, sociologija in 
geografija) in informatike. Večina dijakov 
misli, da se bo uspešno vpisala na izbrane 

univerzitetne programe.
Ravnateljica Gimnazije Ormož gospa 
Blanka Erhartič je dijakom in kolektivu 
čestitala ob uspehu in poudarila, kako 
ponosna je na ta dosežek dijakov. Matu-
ritetna spričevala jim je svečano podelila 
v Beli dvorani grajske pristave, kjer jih je 

sprejel tudi župan Občine Ormož gospod 
Alojz Sok. Čestital jim je k uspehu in po-
delil knjižne nagrade in sezonsko vstopni-
co za letno kopališče v Ormožu. ◀

Ormoški knjižničarji

V letošnjo jesen stopa ormoška knji-
žnica aktivno, in sicer telesno 
aktivno! 

22. oktobra nas bo obiskal in nagovoril 
dr. Grishin Nikolay, ustanovitelj in idejni 
vodja projekta Šola zdravja v Sloveniji. 
Kot zdravnik je opazil, da zgolj pisanje 
receptov ni rešitev za izboljšanje zdrav-
ja človeka. Ljudje se premalo gibajo, 
nezdravo prehranjujejo in imajo slabe 
življenjske navade. Zato je več let razmi-
šljal, kako pomagati preprostemu člove-
ku. Imamo avtošole, glasbene šole, likov-
ne šole, razne strokovne šole, nimamo pa 
šole za osnovno izobraževanje o zdravju. 
Zato je leta 2006 organiziral v Celju prvo 
skupino Šole zdravja. Danes v Sloveniji 
deluje že 50 skupin, pridobili pa so si tudi 
status društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju športa. Sofinancira pa jih Mi-
nistrstvo za zdravje. 

»Počutim se mlajšo, gibčnejšo in zopet vi-
dim sončni vzhod …«
Osnovna aktivnost društva Šola zdravja je 
jutranja telovadba na prostem. 
Vsak dan (razen nedelje in praznikov) se 
zbirajo ob 7.30 v vseh letnih časih, v bliži-
ni bivanja posameznika, zunaj na prostem. 
Vaje so preproste in niso težke, primerne 
so za vsakogar, vodijo pa jih usposobljeni 
prostovoljci. Gre za sklepne vaje, ki jih je 

sestavil dr. Nikolay Grishin, in se imenu-
jejo »1000 gibov«. Vse vaje se izvajajo 
stoje. V 30 minutah se razgibajo vsi sklepi 
telesa in vse mišične skupine. Začne se pri 
dlaneh, konča pa pri podplatih. S tem se 
ohranjajo funkcionalne sposobnosti, dose-
žejo se boljša gibljivost, okretnost telesa 
ter ravnovesje. 
Gre za odličen primer, kako se lahko sku-
pnost samoorganizira in ljudem omogo-
či postopne spremembe v življenjskem 
slogu, kar pomeni več gibanja, druženja 
in prijetnega preživljanja prostega časa, 
posledično pa tudi boljše zdravje. Pro-
grama se lahko udeleži vsakdo, ne glede 
na družbenoekonomski položaj, spol in 
starost. Šola zdravja pomaga širiti zaveda-
nje, da za ohranjanje zdravja ni potrebna 
intenzivna in naporna vadba, pač pa redna 
vsakodnevna telesna dejavnost v krogu 
znancev in prijateljev, ki pripomore tudi 
k izgradnji spodbudne socialne mreže in 

opore posamezniku.
Jutranjo telovadbo si pri-
zadevajo pripeljati v vsak 
kraj po Sloveniji. To jesen 
prihajajo tudi v Ormož, 
natančneje, v ormoško 
knjižnico. Dvorišče s po-
krito teraso nudi idealen 
prostor za razgibavanje, 
druženje in aktiven vstop 
v nov dan. Po telovadbi, 
ob 8. uri, ko se odpro še 
vrata knjižnice pa se lah-

ko druženje nadaljuje ob kavnem napitku, 
prebiranju dnevnega časopisja ali brskanju 
za dobrimi knjigami po knjižnih policah.
Vsak trenutek je lahko nov začetek je na-
slov knjige dr. Nikolaya Grishina, s katero 
vas vabimo, da se nam pridružite na nje-
govem predavanju. Ta jesen pa naj bo za 
vse nas prelomna, da naredimo nekaj za 
ohranjanje svojega zdravja, krepkost tele-
sa in iskrivost uma! ◀

Tina Zadravec

Zdi se, da je današnja mladina na 
milost in nemilost vržena v popla-
vo informacijske zasičenosti, tako 

v šoli kot doma. Računalniška in ostala 
tehnologija namreč omogoča, da lahko do 
informacije pridejo v trenutku in pravza-
prav kjer koli. Prav zato se mi kot učitelji-
ci zdi, da mora današnja šola nujno začeti 
svoje poslanstvo izvajati poudarjeno pri 
vzgoji, saj je izobraževanje pridobilo po-
polnoma drugačno vlogo, kot jo je imelo 
nekoč, ko je bil učitelj s svojo avtoriteto 
še glavni vir znanja za učeče se nadebu-
dneže. Danes je klena avtoriteta že težko 
željena redkost, saj se mora učitelj zahtev-
nim uporabnikom prilagajati v smislu vse-
vednega usmerjevalca in predvsem vzgo-
jitelja, ki lahko svoje poslanstvo uspešno 
opravlja le s podporo tudi vedno zahtev-
nejših staršev. 

Prav zato je ponuditi izbirne vsebine v 
obliki krožkov z izpeto in neatraktivno 
vsebino zgolj neposrečen poskus animi-
ranja učencev, pa vendar vidim prav v 
izbirnih vsebinah veliko priložnost, da si 
učitelj, ki želi ob okornem in pogosto za-
starelo zasnovanem učnem načrtu ponudi 
učencem kaj več, »da duška«. Ali je pri 
tem uspešen, pa bodo brez dlake na jeziku, 
kot pač so, povedali učenci sami.
Ker sem osebno globoko prepričana o 
tem, da strpne in sočutne posameznike 
vzgajamo že v rosnih otroških letih, 
si močno želim tovrstne vzgojne 
vsebine vnesti v šole in tudi vrtce, 
toda učni načrt je pri tem grobo 
omejen in ne dopušča pretiranih 
možnosti. Sama sem tako predlani 
na OŠ Ormož ob iskreni podpori 
ravnateljice Majde Podplatnik Kur-
pes uvedla živalovarstveni krožek 
in ga v šolskem letu 2013/2014 po-
nudila učencem od 4. do 9. razreda. 
Neverjeten odziv prijavljenih (kar 
78 jih je bilo s šole s približno 360 otroki) 
sem najprej pripisovala začetni navduše-
nosti in novosti, ki je učence primamila 
že z naslovom, toda za mano je uspešno 
zaključeno že drugo šolsko leto, v katerem 
se je h krožku prijavilo kar 88 otrok. Sploh 
učenci druge triade so pokazali izjemno 
navdušenost in srčno angažiranost za spo-
znavanje vsebin s področja živalovarstva, 
predvsem pa tudi aktivnega sodelovanja 
pri reševanju problematike zavrženih, 
mučenih, zapostavljenih živali. To, kar 
prepričuje teorija, se je dejansko pokazalo 
– otroci so sočutni do vseh bitij, so odkriti, 
topli, nežni, pripravljeni pomagati, od nas 
odraslih pa je seveda odvisno, ali to spod-
bujamo ali pa v kali zatremo. 
Zaradi velikega števila navdušenih otrok 
je bilo krožek nekoliko težje strpati v 
urnik šole, zato smo se znašli tako, da 
smo izvajali številne delavnice in sreča-
nja tudi med počitnicami in ob sobotah. 
Naše delo so oplemenitili prostovoljci in 

številna društva. Ljubljanski Ambasadorji 
nasmeha so nam že tretjič prikazali, kako 
zdravilna je naveza človek-žival (tokrat z 
delavnico bralnih uric s psom), ormoško 
društvo za zaščito živali PAW nas je po-
vabilo k sodelovanju na dveh dobrodelnih 
prireditvah v domačem kraju, decembra 
pa smo skupaj z njimi izvedli tudi dobro-
delno stojnico za živali pred ormoškim 
Sparom. V jesenskih počitnicah smo se 
povezali z Vrtcem Ormož in v čudovitem 
sodelovalnem učenju so naši učenci pred-
stavljali svoje hišne ljubljenčke mlajšim 
vrstnikom iz vrtca. Prikaz šolanja psa in 
predstavitev pasme aljaški malamut je pri-
jazno izvedla ormoška kinologinja Petra 
Pleh.
Vsebin je nešteto, prav toliko pa tudi zani-
mivih načinov, kako jih približati mladim, 
da bodo razvili pozitiven odnos do žive 
narave in postali čuteči poznavalci potreb 
tistih, ki ne znajo govoriti.
Rada bi se še posebej zahvalila čudovi-
temu Društvu za zaščito živali Pomurja s 
čudovitimi prostovoljci, saj so nam neiz-
merno obogatili krožek, nam prostovoljno 
ponudili predavanje za učence in ga prišli 
že trikrat izvajat, vsakič podarili goro oza-
veščevalnega gradiva, šoli podarili tudi 
dve ptičji krmilnici in nam ves čas nudili 
izjemno moralno podporo. Gre za izjemno 
društvo z veliko vizijo, to pa je vključi-
ti živalovarstvene vsebine v šole. Oni so 
ves čas verjeli v delo krožka in si še naprej 
prizadevajo čim več šol tako ali drugače 
povezati s temi vsebinami. Skupaj verja-
memo, da šola prihodnosti mora vključe-
vati tudi vzgojne vsebine, kot so tovrstni 
krožki, saj spodbujajo mladino v empatijo 
do vsega, s čimer delimo ta dragoceni pla-
net, nenazadnje pa je to tudi krasna vzgo-
ja za strpnost do sočloveka, saj pomagati 
živalim pomeni tudi biti z roko v roki s 
sočlovekom.

Konec šolskega leta smo, zahvaljujoč 
sponzorskim sredstvom CARRERE OP-
TYL PROIZVODNJA OČAL, D.O.O. 
ORMOŽ, že lani vse krožkarje odpeljali 
na ekskurzijo v mariborsko zavetišče za 
živali, letos pa smo s sponzorskimi sred-
stvi omenjenega podjetja omogočili pre-
voz 80 otrok na ekskurzijo v prekmurski 
Konjeniški klub ZATON v Petanjcih. 
Spoznali smo gimnastiko na konju, s ka-
tero Katja Števanec in Boris Mikolič v 
slovenskem konjeniškem prostoru orjeta 
ledino. Delata z nadebudnimi predšolski-
mi in osnovnošolskimi otroki, ki si volti-
žiranja, kot se športna panoga sicer ime-
nuje, zelo želijo. S Katjo in Borisom ter s 
članico DZŽ Pomurja Ano Žnidarič smo 
ugotavljali, da imamo veliko skupnega – 
zavedamo se, da na mladih svet stoji in  
da bi narava s svojo floro in favno mo-
rala biti osnovna učilnica naših zanam-
cev. Le tako nas za usodo našega planeta  
ne bi bilo treba skrbeti. ◀

IZ NAŠIH VRTCEV IN ŠOL

Gimnazija Ormož: 
100-odstoten uspeh na 
maturi

Po jutru se dan pozna

Učilnica sodobne šole je 
lahko tudi na prostem
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» Učenci OŠ Ormož so bili navdušeni nad pri-
kazom gimnastike na konju – voltižiranja v KK 
Zaton.«

»Članica DZŽ Pomurja Ana Žnidarič učencem predava v naravi.« 
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