
ŠPORTNA SOBOTA – ŠPORT ZDRUŽUJE -  NA OŠ VENCLJA PERKA V DOMŽALAH 

Na OŠ Venclja Perka v Domžalah 29.9. 2012 ni bil navaden dan. Ta dan smo učitelji, delavci  in učenci 

šole imeli športno soboto – športni dan z naslovom Šport združuje. 

Zakaj tak naslov? Zato, ker smo se učitelji in učenci s kar štirinajstih različnih dejavnostih v in izven 

šole zbrali točno opoldne v naši veliki telovadnici in si skupaj ogledali tekmo sedeče odbojke, a o tem 

kasneje. 

Jutranji  vrvež se je začel že zgodaj zjutraj s prihodom otrok v jutranje varstvo. 

 Na pot pa so se najprej podali učenci in učenke 8. razredov, ki so šli na planinski pohod na Sv. 

Primoža nad Stahovico. 

 Šesti in sedmi razredi so šli v Ljubljano,kjer so uživali v vodnih radostih Vodnega mesta  Atlantis.   

Prvošolčki so se odpravili do ihanskih skakalnic, kjer so skozi igro in demonstracijo smučarskih skokov 

spoznali ta zanimiv šport. 

 Petošolci so jo mahnili proti Šumberku, natančneje do prostorov  Kinološkega društva Domžale, kjer 

sta jim  prijazni dekleti, ki se ukvarjata z agilitijem predstavili to zanimivo zvrst, hkrati pa otrokom 

povedali in pokazali še veliko več o človekovem najboljšem prijatelju. 

 Četrti razredi so z delom  po skupinah utrjevali medsebojne prijateljske odnose na delavnicah team 

buildinga. 

Drugi in tretji razredi so z obhodno vadbo spoznavali nove športe – ritmično gimnastiko, ples, karate, 

judo, atletiko. 

Deveti razredi so igrali ulično košarko, se pomerili v metanju trojk in prostih metih, igranju odbojke in 

se na koncu razgibali še na aerobiki. 

Velika telovadnica je bila tokrat obarvana odbojkarsko. Najprej so se pomerila med seboj dekleta 9. 

razredov. Kasneje so pionirji ACH Volley – Zmajčki demonstrirali trening pionirske odbojke, dekleta 

OK Domžale pa mladinske. Obe ekipi sta se kasneje med seboj pomerili še v igri. 

Višek športnega dne se je pričel s prihodom naših častnih gostij – deklet paraolimpijske 

reprezentance sedeče odbojke in članov/članic Društva sedeče odbojke Paras iz Ljubljane. Na 

ogrevanju pred predstavitveno tekmo so se treningu priključili tudi otroci, pionirji ACH in članice OK 

Domžale. 

Gospa ravnateljica je v nagovoru pozdravila vse naše goste in se jim zahvalila za njihov obisk. V tem 

času so se v veliko telovadnico vrnili vsi učenci in učitelji naše šole in si z velikim zanimanjem ogledali 

tekmo sedeče odbojke med našimi reprezentantkami, med katerimi je tudi naša kolegica Marina 

Cencelj,  ki so se vrnile s paraolimpijskih iger v Londonu  in mešano ekipo sedeče odbojke. Kasneje so 

se dekleta iz reprezentance pomerile še s fanti in dekleti iz odbojkarskih klubov. 

Cilji  našega športnega druženja so bili doseženi. Lepo vreme nas je spremljalo cel dan, končna 

predstavitev tako stoječe kot sedeče odbojke pa je dosegla svoj namen – šport združuje – tako mlade 



manj mlade, zdrave in hendikipirane. Šport je tisti, ki ne pozna meja in v življenju in tudi bolezen ali 

poškodbe ljudje lažje prenašamo z aktivno vključitvijo v šport. 

Zahvaljujemo se številnim vaditeljem, društvom in klubom, ki so nam pomagali pri izpeljavi športnega 

dne – SSK Ihan, ŠK Bleščica, PK Miki, Sankukai karate, Judo klub, ŠAD Mavrica, Kinološko društvo 

Domžale, ACH Volley – Zmajčki, OK Domžale, Paras Ljubljana, reprezentanca sedeče odbojke ženske, 

KK Helios, vsem učiteljem, delavcem šole in gospe ravnateljici. 

Preživeli smo zares prijetno sobotno druženje. 

 

                  

Meta Pirnat Radović, vodja športnega dne 
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