
ŠOLSKE ŠPORTNE IGRE 

V soboto, 21. maja 2011, smo na OŠ Rodica  organizirali zdaj že tradicionalne šolske športne 

igre. Iger so se kot tekmovalci udeležili učenci OŠ Rodica, OŠ Roje in gostje iz Turčije, Grčije 

ter Poljske, ki so našo šolo obiskali v okviru projekta Comenius partnerstva. Iger se vsako leto 

udeležijo tudi priznani slovenski športniki. Tudi letos je bilo tako. Obiskali so nas smučarski 

skakalec Robert Kranjec, judoistka Raša Sraka Vukovid in kikboksar Marjan Bolhar.   

Igre smo začeli z zborom na šolski ploščadi. Po slovenski himni in himni Evropske skupnosti 

nas je najprej pozdravila ravnateljica Milena Vidovič, podžupanja občine Domžale Andreja 

Pogačnik Jarc in predstavnica šolske skupnosti učencev Špela Mičunovič. V kratkem 

programu so najprej nastopili mladi telovadci, Marjan Bolhar pa nam je prestavil  kikboks. 

Učenci prvega triletja so nam zaplesali, nato pa sta Špela Mičunovič in Robert Kranjec izrekla 

športno prisego in  prižgala olimpijski ogenj.  

Po uvodnem delu so se začela tekmovanja, na katerih so sodelovali vsi učenci naše in, kot 

smo že zapisali, tudi učenci OŠ Roje. Tekmovali smo v raznih disciplinah. Vsi razredi smo 

tekmovali v štafeti  in teku na 60 m. Učenci prvega triletja so se pozabavali v šaljivih igrah. 

Učenke drugega triletja so se borile med dvema ognjema, učenke tretjega triletja pa so igrale 

odbojko. Fantje s predmetne stopnje so med seboj tekmovali v nogometu. Opoldne so se v 

športnih igrah pomerili še starši in učitelji in prav zabavno jih je bilo opazovati. 

Igram se je pridružilo tudi gibanje Veter v laseh, ki se zavzema za zdrav način preživljanja 

prostega časa. V okviru Vetra v laseh so učenci lahko spoznavali nordijsko hojo, golf, lahko so 

plesali, se rolali ali se preizkusili v igrah kot so balinanje, vlečenje vrvi, gumitvist itd. 

Poleg športnih dejavnosti so si obiskovalci lahko ogledali tudi razstavljene predmete na 

stojnicah in sodelovali pri nekaterih dejavnostih, ki so jih stojnice ponujale. Izmerili smo si 

lahko krvni tlak, se poučili o nevarnostih sonca, predstavili so se nam žonglerji, radioamaterji, 

učili smo se nordijske hoje, capoeire (plesno-borilna veščina), na poligonu smo lahko 

opazovali kolesarje in še mnogo drugega. Na stojnicah so bili razstavljeni EKO izdelki OŠ 

Rodica in izdelki OŠ Roje, ki smo si jih lahko kupili in tako pomagali zbirati sredstva za šolski 

sklad. 

Medtem ko so Roberta Kranjca, Rašo Sraka Vukovid in Marjana Bolharja učenci prosili za 

avtograme, smo jih mi povprašali, kaj menijo o naši prireditvi. Vsi trije so povedali, da jim je 

prireditev všeč, saj na njej prevladuje tekmovalni in športni duh. Navdušeni so bili nad 

organizacijo in dobro voljo, ki je prisotna vsepovsod. Marjan Bolhar je dejal, da je lepo, ker so 

vsi nasmejani. Obiskal nas je tudi župan občine Domžale Toni Dragar, ki je opazil, da se 

učenci držijo načela »Važno je sodelovati, ne zmagati.« 

 

     Tina Jeretina in Manca Košir Vidergar, OŠ Rodica 


