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Športni dan
V četrtek, 26. 5. 2022, smo se učenci 9. a in 9. b odpravili na naš
zadnji športni dan, ki je hkrati bil tudi naš zaključni izlet. Na
rafting v Tacnu pri Ljubljani smo se z avtobusom iz Ljutomera
odpravili ob 7. uri. Pot do Ljubljane smo si krajšali z glasbo in s
pogovori. Ob 10.15 smo varno prispeli na naš cilj, kjer smo se
najprej poučili o raftingu in se oblekli v neoprenske obleke,
rešilne jopiče ter si nadeli čelade. Z avtobusom smo se odpeljali
še do vode. Tam smo se razdelili v štiri skupine in naš rafting se
je pričel. Po 20 minutah smo prišli do majhnega zaliva, kjer smo
se lahko kopali. Po koncu raftinga smo prišli na kopno, odložili
rafte in slekli svoje obleke. Od tam smo se odpravili v Woop park,
kjer nas je čakalo še tekmovanje v kartingu. Ob koncu smo si
privoščili še kosilo in krajše nakupovanje. Ob 16.00 smo se
odpravili iz Ljubljane in se domov vrnili ob 18.00. Preživeli smo
en prečudovit dan, ki nam bo ostal za vedno v spominu.
Zala Vaupotič in Ana Horvat
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ŠPORTNI DAN - ATLETIKA
V sredo, 13. 4. 2022, je potekal športni dan za učence od 1. do 9.
razreda. Dobili smo se na šoli, kjer smo si vzeli malico in odšli
proti stadionu. Bil je topel sončen dan. Preizkušali smo se v štirih
različnih disciplinah: teku na 600 metrov, teku na 60 metrov,
skoku v daljino in metu vortexa. Vsak se je potrudil po svojih
najboljših močeh. Učitelji in drugi učenci so nas pa še dodatno
motivirali s svojim navijanjem. Po vseh opravljenih disciplinah pa
smo s prijatelji uživali na soncu. Športni dan smo končali ob 12.
uri.
Zala Vaupotič
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Obisk Murskega vala in Vestnika
V petek, 15. 5., smo učenci izbirnega predmeta novinarstvo
obiskali časopisno hišo Delo in radio Murski val. Imeli smo se
super. Pri časopisni hiši Delo smo si ogledali službene prostore
in veliko izvedeli o postopku nastanka časopisa. Potem smo imeli
30 minut časa, da smo si šli v trgovino kupit nekaj za pod zob. Na
radiu Murski val so nas sprejeli zelo gostoljubno. Pokazali so nam
zbirko zgoščenk in prikazali, kako posnamejo oglas. Na koncu so
nas intervjuvali. Bilo je zelo zanimivo.
M. Tibaot
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ŠPORTNI DAN - ŠENTJUR PRI CELJU
V sredo, 6. 4. 2022, smo se učenci 9. razreda odpravili na športni
dan v Šentjur pri Celju. Odpravili smo se ob 7.45 z avtobusne

postaje v Ljutomeru. Naša prva postaja je bila na Sveti Trojici, kjer
smo se najprej odpeljali do cerkve, potem pa smo šli peš do
jezera in okoli njega. Pot ni bila zelo dolga, čeprav je jezero bilo
videti veliko. Po obhodu jezera smo odšli do avtobusa in se
odpeljali do Šentjurja pri Celju. Ker smo prehitro prispeli do
Šentjurja, smo imeli še nekaj časa, da smo šli v trgovine. Ob 12.
uri smo se razdelili v dve skupni. Prva skupina si je šla ogledat
učno pot. Najprej smo si ogledali majhno jezero, nato čebelnjak
in še nazadnje hotel žuželk. Nato sta se skupini zamenjali in mi
smo si šli ogledat še avtomehanično delavnico, kjer nam je dijak
Šolskega centra Šentjur predstavil potek dela. Potem so nas
vodili skozi rastlinjake in hlev. Ogledali smo si živali, na koncu pa
smo obiskali še veterinarsko ambulanto. Vodili so nas dijaki
Šolskega centra Šentjur, ki so nam vmes predstavljali tudi svojo
šolo in programe. Iz Šentjurja smo se odpravili ob 14.00 in do
doma prišli ob 15.45.
Ana Horvat
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