
ŠOLSKE ŠPORTNE IGRE NA RODICI 

Zadnjo soboto v maju smo tudi letos posvetili druženju in športnim dejavnostim. 8. 

rodiške športne igre bi morale potekati na zunanjih igriščih šole, vendar je bilo letos 

vreme neusmiljeno in smo morali program nekoliko prilagoditi.  

Ker so se vabilu, že pred časom, odzvali trije vrhunski slovenski športniki, zaposleni 

pri policiji in v vojski, smo jih seveda z veseljem sprejeli in se z njimi pogovorili. 

Najbolj nas je navdušila, sedaj že upokojena, Petra Majdič, dobitnica bronaste 

olimpijske medalje iz Vancouvra. Smučarska tekačica je povedala veliko o svoji 

športni poti, kaj počne sedaj in kaj si želi delati v prihodnje.  

Navdušil je tudi veslač Jan Špik, mlajši brat bolj znanega Luke, ki je s pomočjo 

učencev pokazal, kako se morajo veslači, za dosego dobrega rezultata, uskladiti v 

čolnu.  

Z nami je bil tudi svetovni prvak v deskanju na snegu Rok Marguč, ki je prav 25. 

maja praznoval svoj 27. rojstni dan. Rok je med obiskom povedal, da je bil najbolj 

vesel prav darila na jarški šoli, ko so mu že na vhodu v telovadnico učenci zapeli 

pesem za njegov praznik. Rok in Jan sta učencem 5. b. razdelila izpite za kolo, ki so 

jih učenci prav v tistem tednu uspešno opravili. 

V avli šole so si učenci in starši ogledali fotografsko razstavo ptic in metuljev. Avtorja 

fotografij sta učiteljica Lea Vodička in hišnik Martin Cerar. Sočasno so bile 

postavljene tudi stojnice, na katerih smo zbirali zvezke za otroke ter hrano za živali,  

ki smo jo kasneje odpeljali v zavetišče Horjul. Veliko zanimanja je bilo tudi za 

predstavitev triatlona. Zanimiv šport so predstavili člani in članice Trisporta iz 

Kamnika. 

8. rodiške športne igre, smo tako izpeljali na nekoliko drugačen način, prepričani pa 

smo, da so si jih naši učenci zapomnili in da bodo v svojem spominu še dolgo nosili 

sporočila treh vrhunskih športnikov. 'To je bil najboljši dan v šoli', smo lahko po 

hodnikih slišali še nekaj dni po prireditvi.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


