
 

1. ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE 
 
 
V soboto, 27. maja 2006, so se na športnih površinah ob osnovni šoli Rodica odvijale šolske 

olimpijske igre. Naša šola spodbuja in omogoča športne aktivnosti ter poudarja pomen 

zdravega življenja. Želimo, da gibanje postane pomemben dejavnik v življenju vsakega izmed 

nas. Lepo je gledati mlade, kaj vse znamo. Ampak še bolj pomembno je, da se mladi 

ukvarjamo s športom. 

Za maskoto iger smo si izbrali kapljico Rodi, ki jo je izdelala Tina Jeretina, učenka 3.b 

razreda. 

Olimpijske igre so se začele ob 9. uri po slavnostnem defileju učencev iz vseh razredov. 

Ravnateljica je pozdravila prisotne, učenec Marko Grabnar je povedal slovesno zaprisego, 

taborniki pa so prižgali olimpijski ogenj. 

Igre so potekale v slogu- Važno je sodelovati, ne zmagati. Mladi olimpijci so se pomerili v 

atletiki / tek na 60 m, skok v daljino, štafeta 4 × 50 m /, igrah z žogo/ odbojka,nogomet /, 

šaljivih igrah in taborniških tekmovanjih. Ob zaključku  pa so učenci in učitelji odigrali 

odbojkarsko tekmo. Zmagali so učitelji,a kljub temu so učenci navdušili z dobro igro. 

Vzdušje je bilo enkratno Učenci,ki so tekmovali, so se trudili, da bi osvojili najboljša mesta. 

Borili so se v pravem olimpijskem duhu. Spodbujali in navijali so sošolci in starši. Med 

tekmovanji so se slišali vzkliki:« Dajmo, naši! »  

Podelili smo 108 medalj. Medalje, ki smo jim jih podelili na zmagovalnih stopničkah, in 

fotografije jih bodo še dolgo spominjale na ta dogodek. 

Od 9.30 dalje je bila odprta tudi »tržnica zdravega življenja ». Starši in učenci smo lahko 

izvedeli, kako se obvarujemo pred klopi ,kako se zaščitimo pred soncem, kako se pripravimo 

na varen izlet v gore. Na stojnici z zdravo prehrano smo spoznali izdelke, ki imajo znak 

varovanega živila. 

Sobotno dopoldne je hitro minilo. Veseli in prijetno utrujeni smo odšli domov. 

Nasvidenje na naslednjih olimpijskih igrah.                                                                         

Novinarji 

                                                       Vesna, Žana, Jure, Peter, Lucija, Daša 

                                                                            in mentorica 

                                                                           Alenka Pavlin 

 

 


