
MLAJŠI ALI STAREJŠI? 

(zapis pripravila Tia Špilak, 8. razred) 

V sredo,  11. maja 2022 je na naši šoli potekal športni dan, ki 

smo ga pretekla leta preživeli v družbi vrstnikov iz OŠ Šalovci, 

a zaradi epidemije korona virusa smo tudi letos organizirali 

športni dan le za učence naše šole. 

Kljub temu pa je bilo videti nasmeške na obrazih naših učencev. 

Tudi če niso premagali nasprotnikov, so se pa družili, bili zunaj 

in se seveda niso učili, kar večino nas spravlja v dobro voljo -  

no, malo za šalo, pa malo za res ...  

Učenci so se po razredih pomerili v več športih z žogo (šesti 

proti sedmim in osmi proti devetim). Vsak se je preizkusil v 

nogometu, košarki, floorballu (zelo podoben šport hokeju), 

dodgeballu (podobno kot med dvema ognjema), skakanju s 

kolebnico in še v knock outu. Seveda smo pridno beležili  tudi 

rezultate, pa poglejmo, kdo je bil boljši:). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      NOGOMET 

Prvi so se pomerili dečki iz 6. in 7. 

razreda. Z 8:0 so učenci 7. razreda 

pošteno premagali mlajše učence. 

Nato so sledile učenke iz najvišjih 

dveh razredov, kjer so s 4:0 slavile 

devetošolke. Boljši so bili tudi 

osmošolci, ki so starejše premagali s 

3:2. Svojo igro so z 1:0 pokazale tudi 

sedmošolke z zmago nad 

šestošolkami. 

 

 

 

 

 



KOŠARKA 

Prvi so nastopili dečki, z 12:5 so 

zmago slavili devetošolci. Sledile 

so deklice, kjer so bile z 12:0 

boljše sedmošolke. Naslednji so se 

na igrišču znašli dečki sedmega in 

šestega razreda, rezultat je bil 2:2, 

torej izenačen. Zadnje so na igrišče 

stopile še dekleta iz osmega in 

devetega razreda, s 4:10 so 

izgubile osmošolke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODGEBALL 

Lahko bi rekli tudi 

nekaj novega. Prve so 

svoje sposobnosti 

izmikanja preverile 

dekleta iz višjih 

razredov, kjer so z 1:3 

bile premagane 

osmošolke. Sledili so 

jim fantje, kjer so si 

zmago 2:0 prisvojili 

osmošolci. Za njimi 

so se preizkusile deklice in s 

3:2 zmago za las odnesle 

šestošolke. Zadnji so prišli na 

vrsto še dečki nižjih razredov, 

kjer so bili s 3:1 boljši 

šestošolci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLOORBALL 

 

»Pa tau te je kak či be hokej špilo, 

malo načišna žoga edijno«, se je 

glasila izjava naših učencev ob 

športu, ki se je izvajal v 

telovadnici. Najprej so ga poskusile 

deklice nižjih razredov in končale z 

izenačenjem 3:3. Sledili so jim 

dečki, kjer so z 2:22 izgubili 

šestošolci. Po zmago 6:3 so prišle 

tudi devetošolke, za njimi pa z 11:3 

tudi devetošolci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POPESTRILNI DODATEK 

Ob koncu so se vsi učenci zbrali in vrgli en kock out, v finale 

so prišli Anja, Matic, Tim in Saša, ki so se nato pomerili še 

med seboj. Zmagal je Matic. 


