
 

 

 

POČITNIŠKO DRUŽENJE NA OŠ MAKSA DURJAVE MARIBOR 

Učenje jezika ni omejeno le na šolske klopi, zato smo otrokom 

priseljencem na OŠ Maksa Durjave Maribor v času poletnih počitnic, tj. 

od 1. do 5. julija 2019, ponudili vključitev v počitniške dejavnosti. 

Udeležili so se ga otroci, ki obiskujejo OŠ Maksa Durjave Maribor, OŠ 

Angela Besednjaka in OŠ Janka Padežnika. 

 

Počitniško druženje smo vsak dan začeli na šolskem dvorišču. Po 

uvodnem pozdravu smo se razgibali v telovadnici, kjer je imel vsak od 

otrok svojo zadolžitev. Po športnem udejstvovanju smo se lotili 

dejavnosti, določene za izbrani dan. V ponedeljek smo ustvarjali gosenice 

in z njimi tekmovali, nato pa smo se preizkusili v športnih igrah. Torek je 

bil namenjen družabnim igram, v sredo pa je imel eden od otrok rojstni 

dan, zato smo pekli palačinke. V četrtek in petek smo zapustili šolske 

prostore in odšli v mesto. Prvi dan smo obiskali stadion Ljudski vrt, kjer 

so otroci spoznali nogometaše NK Maribor, ki so se jim podpisali na 

majice. Sprehodili so se lahko ob igrišču, sedeli v VIP-loži in svoje vzornike 

vprašali, kar jih je zanimalo. Zadnji dan našega druženja pa je bil  

 



 

 

 

namenjen obisku gasilskega doma. Prijazno so na sprejeli pri Gasilskem 

društvu Maribor – Mesto. Gasilci so nam razkazali avtomobile, njihovo 

notranjost in opremo. Otroci so lahko od blizu poslušali sireno, se 

postavili pred ventilator za razpihovanje dima, za posladek pa so jim naši 

gostitelji ponudili dvig z dvižno lestvijo, ki se povzpne na 30 metrov. 

Čeprav je bila ponudba zelo mamljiva, so se za to možnost odločili le 

najpogumnejši. Polni adrenalina in novih izkušenj smo se ustavili še na 

sladoledu in tako končali naše počitniško druženje. 

 

Čeprav so otroci povedali, da so v našem druženju uživali, so nam njihove 

oči povedale še več. Iskrica v njih nam je pokazala hvaležnost za nove 

izkušnje in dogodivščine, nenazadnje pa so neznane okoliščine 

poskrbele, da so se otroci slovensko pogovarjali tudi izven šole, kar je bil 

poleg vsega zapisanega tudi naš namen. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


