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IZ NAŠIH VRTCEV IN ŠOL

Prostora za dolgčas v knjižnici preprosto ni

V Občini Ormož se je šola začela za 1018 osnovnošolcev

Tekst: Marinka Vnuk 
Foto: Arhiv knjižnice

Knjižničnih dogodkov polno poletje 
se počasi zaključuje in čas je za 
nov pogled naprej, a tudi kratek za 

nazaj. Literarni večeri z domačimi in tuji-
mi avtorji, študijski krožki, predstavitvene 
delavnice in predavanja, poletni kotički za 
otroke, učenje tujega jezika za vse genera-
cije, poletno branje, bralni znački, vino, po-
ezija in celo športni dogodki, ob vsem tem 
pa novitet polne knjižnične police. Prostora 
za dolgčas v Knjižnici Franca Ksavra Me-
ška Ormož preprosto ni.
Čez poletje je ormoški konec obiskal le-
gendarni Lado Leskovar; skupaj z Davo-
rinom Bešvirjem smo izganjali hudiča ob 
njegovih aforizmih, konec avgustovskih 
dni pa so nam čarobno vzdušje ob poezi-
ji in vinu pričarali mednarodno priznani 
pesniki iz Mehike, ZDA ter Turčije: Pura 
López Colomé, Ani Gjika ter Haydar Er-
gülen. Z Anko Alt, Majo Botolin Vaupotič, 
Iztokom Luskovičem in mnogimi drugimi 
smo preživljali prijetne četrtkove zeliščar-
ske popoldneve, na njih pripravljali ter 
okušali dobrote z naših vrtov, se naučili 
veliko novega o naravi okrog nas, v dobri 
družbi tudi poklepetali, vse skupaj pa naza-
dnje zaključili z obiskom učnega poligona 
za samooskrbo Dole. S svojim znanjem in 
sposobnostjo prenašanja le-tega na druge 
nas je navdušila Tanja Sheridan, rojena Po-
pov, ki se je posvetila tako našim mlajšim 
obiskovalcem kot tudi tistim nekoliko sta-
rejšim v sproščenih, a poučnih pogovornih 
uricah. Morda za koga nekoliko nenavaden 
dan za knjižnico pa smo preživeli ob na-
miznoteniškem turnirju na vrtni terasi, kjer 
so najboljši tekmovalci za svojo vztrajnost 
prejeli knjižne nagrade. Otrokom namenje-
na delavnica LEGO zgodbe je spodbudila 
kreativno razmišljanje mladih, ki so svojo 
domišljijo ob pomoči figuric ter računalni-
škega programa pretvorili v zavidanja vre-
dne končne izdelke. Marsikomu se je čez 
poletje najbolj stisnil v spomin obisk nek-
danje sodelavke ormoške knjižnice Jovite 
Kerschbaumer Tramšek in predstavitev 
programa Freeness, s pomočjo katerega 
smo poskušali spoznati in razumeti medse-
bojne povezave med telesom, razumom in 
čustvi ter njihov vpliv na naše socialne od-
nose. Odnesli pa smo predvsem zavedanje, 
da je kvaliteta našega življenja v naših ro-
kah. In zadnji dnevi pred nastopom jeseni? 

Posvečeni novi knjigi Mateja Mertika, Vo-
dnik po Francoski Polineziji.
In kaj nas čaka ob nastopu hladnejših dni? 
Razen obilice dobrega branja, seveda. Za 
začetek vas vabimo na prireditve, ki bodo 
potekale v sklopu praznovanja krajevnega 
praznika Krajevne skupnosti Ormož. Za 
najmlajše bo predstavo Pojte, pojte drobne 
ptice pripravilo Gledališče Lalanit in tako 
uvedla nov sklop pravljičnih ur, ki bodo 
tudi letos potekale v naši knjižnici. Naše 
malčke čakajo nove pravljice, ki bodo ob 
občasni pomoči gostij uprizorile in pred-
stavile naše nadarjene knjižničarke. Pogo-
vorni večer Ormož nekoč, danes, jutri, kjer 
bomo gostili Antona Luskoviča in Štefana 
Hozyana, nas bo prestavil v preteklost, a 
zagotovo ne brez misli na sedanjost ter pri-
hodnost, še zlasti vaših ter seveda njunih. 
Literarnih večerov in strokovnih predavanj 
tudi to jesen ne bo manjkalo. Še naprej 
se bodo sestajali člani in članice bralnega 
kluba, ki se mu lahko še vedno pridruži-
te; v naši družbi prebirate krajša in daljša 
dela ter o prebranem delite svoje mnenje 
in občutke. Prav tako pripravljene samo 
za vas čakajo knjige, DVD-ji ter CD-ji 
na temo glasba in glasbeniki, ki štejejo za 

bralno značko. Zakaj ne bi hladnejših dni 
preživeli ob toplem napitku v prostorih 
čitalnice knjižnice in si vzeli čas zase in 
branje? In še opomnik za mlajše bralce… 
do 20. septembra lahko še vedno opravite 
Pikino bralno značko. Ob zaključku vas bo 
namreč znova obiskala vaša stara znanka 
Pika Nogavička ter vam podelila priznanje 
in razveselila z manjšo nagrado.In česa še 
se lahko veselijo vsi obiskovalci, željni 

branja? Med drugim tudi odprtja nove kra-
jevne knjižnice v Ivanjkovcih, ki se bo pri-
družila krajevnima knjižnicama v Središču 
ob Dravi ter pri Svetem Tomažu. Izvrstno 
bo namreč založena z raznovrstnim gradi-
vom, predvsem novejšim, po katerem bo 
rade volje posegel vsak bralec. Vas pa, kot 
vedno, vabijo naše polne police, knjižnični 
delavci pa vam želimo prijetne in branja 
polne jesenske dni. 

Jovita Kerschbaumer Tramšek ob predstavitvi programa Freeness

Mladi ustvarjalci ob prvem stiku z LEGO zgodbami

Tekst in foto: Karolina Putarek

V Občini Ormož se je prvega septembra za 1018 
osnovnošolcev začelo novo šolsko leto. Od teh jih 
je šolski prag prvič prestopilo 112; v devetih razre-

dih štirih osnovnih šol v občini pa bo skupaj 93 šolarjev.
Na Osnovni šoli Ormož je 368 šolarjev: 41 v prvem razre-
du in 30 v devetem;   v Miklavžu pri Ormožu,  s podru-
žnično šolo na Kogu, je skupaj 159 šolarjev, od tega jih je 
v prvem razredu na Kogu 10, v Miklavžu pa 19, v devetem 
razredu imajo 15 učencev.  Osnovno šolo v Ivanjkovcih  
v novem šolskem letu obiskuje 158 učencev; 12 jih je v 
prvem in 17 v devetem. Pri Veliki Nedelji, s podružnično 
šolo v Podgorcih, je 310 osnovnošolcev, 15 jih  prvi razred 
obiskuje pri Veliki Nedelji, 15 pa v Podgorcih; v devetem 
razredu imajo 31 učencev. Na Osnovni šoli Stanka Vraza  
je z novim šolskim letom v šolske klopi sedlo 23 učencev, 
verjetno pa se jim bo v teku šolskega leta pridružil še ka-
kšen učenec. 
V Gimnazijo Ormož je vpisanih skupno 147 dijakov, od 
tega je 16 novincev v programu splošne gimnazije in 18 
novincev v programu predšolske vzgoje. Maturantov je v 
šolskem letu 2017/2018 skupno 43,  in sicer 25 v programu 
splošne gimnazije in 18 v programu predšolske vzgoje.


