
POROČILO O SODELOVANJU NA 11. MEDNARODNEM 
ZIMSKEM FESTIVALU OTROŠKE REKREACIJE

MITROVAC na TARI od 22. 2. do 3. 2. 2010 

OŠ Ledina se je v času med 22. 02. in 2. 03. 2010 udeležila mednarodnega 
festivala otroške rekreacije v Mitrovcu na Tari. Iz Ljubljane smo se odpravili z 
OŠ Polje in OŠ Franc Rozman Stane. 

Učenci naše šole so bili izbrani zaradi kvalitet, sposobnosti in zainteresiranosti. 
Ekipo so predstavljali naslednji dečki:

• Jernej Slavič,

• Gal Kovič,

• Miha Černe,

• Blaž Zupanc,

ter deklice:

• Urška Pečarič Strnad,

• Maruša Pinter,

• Lucija Levstek,

• Lina Čop,

• Urša Džinić  in jaz,  profesorica športne vzgoje,  Žana Ude. Vsi  otroci  so 
učenci 7. razreda.

Pred odhodom sem uredila vse potrebno za prehod mej, zavarovala učence in 
kupila  vozovnice.  Pridobila  sem  soglasja  staršev  ter  sklicala  sestanek,  na 
katerem  sem  poudarila,  da  nam  je  Mestna  občina  Ljubljana  (Oddelek  za 
predšolsko  vzgojo  in  izobraževanje)  omogočila  odhod  na  festival.  Ob  tej 
priložnosti se v imenu učencev in v svojem imenu najlepše zahvaljujem. 

V Beogradu nas je pričakal gospod Petar Stakič, generalni sekretar organizacije 
- Asocijacija »Sport za sve« Beograd. Pot v Mitrovac na Tari smo nadaljevali z 
avtobusom. 

Po namestitvi v paviljon »Pahulja« smo bili obveščeni o aktivnostih, ki jih bomo 
deležni v teh dneh in o načinu dela. 

Vsakodnevno jutranje bujenje se je zaključilo z jutranjo telovadbo. Sledil  je 
zajtrk in prijava na aktivnosti v posameznem dnevu. Te aktivnosti so prinašale 
točke in tako smo kot ekipa in kot posamezniki med seboj tekmovali. Športne 
aktivnosti, ki so bile na razpolago, so naslednje:

• Sprehodi

• Alpsko smučanje

• Nordijsko smučanje

• Dričanje na krožnikih

• Aerobika



• Sestavljanje plesne koreografije

• Orientacija

• Odbojka na snegu

• Nogomet na snegu

• Igra z frizbijem na snegu 

• Vlečenje vrvi 

Ostale aktivnosti  so: karaoke, maškarada, obisk info centra,  folklora,  talent 
show, golden gate, namizne igre, pikado, igranje v rock bandu.

Torej so se učenci lahko prijavili v tiste panoge, ki so jih pritegnile. Vsako jutro 
so tudi tekli z učenci OŠ Polje, tako da so bili njihovi dnevi zares izpopolnjeni.

Po kosilu je bil počitek, nato športna udejstvovanja. Po večerji so imeli dovolj 
časa, da so se pripravili na glasbeni večer in ples v disku.

Vse aktivnosti so vodili animatorji, ki so se maksimalno potrudili, da so učenci 
odnesli čim več od ponujenega.

Pomanjkljivosti,  ki  sem  jih  opazila  v  tem  času,  so  zanemarljive.  Rada  bi 
spregovorila o kvalitetah in pozitivnih vtisih.

• Vsi delavci na Tari so se maksimalno potrudili, da bi se učenci in učitelji 
počutili čimbolj domače in svobodno. 

• Nudili so nam maksimalno, kar morejo ta hip v Srbiji.

• Učenci so se počutili enkratno, brezmejno. Jezik ni bil pomemben. 

• Sklepanje prijateljstva na podlagi športa in zabave je na tem mestu prišlo 
do vidnega napredka. 

• Učenci so uživali v množici otrok (320 učencev iz Vojvodine, Bosne, Srbije 
in Slovenije), ki je raznolika, hkrati  pa so enakega mnenja, enake volje, 
želje po tekmovalnosti ...

• Presenetilo me je, da v tem času ni bilo prepirov in nasilja. Med seboj smo 
si vsi pomagali, kot da bi se že dolgo, dolgo poznali.

• Naši učenci bi naslednje leto zopet odšli na Taro. To mi pomeni veliko in je 
odgovor na marsikatero vprašanje.

Ljubljana, 4. 03. 2010

                           Vodja učencev na festivalu:

               Žana UDE, prof.


