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NOVIH OBLIK SODELOVANJA 

Portorož, 6. in 7. 4.2018



Pogled nazaj :

• Že  dolgo  nazaj  (daljnega  leta  1979), smo pri 
takrat  še  ZTKO Jesenice , preko komisije za 
Šport  otrok in  mladine  ugotovili, da smo  s  
šolami  dokaj  povezani, da pa je  nekakšna  
praznina pri  sodelovanju  z  vrtci ;

• Obstajala  je  obojestranska želja  po  
sodelovanju  in  maja  1979  smo  že  pripravili 
prvi  vrtčevski  športni  dan ,ki  smo ga  
poimenovali  Cicibanova  olimpijada 



• Prireditev  so  z  navdušenjem  sprejeli  otroci, 
starši, vzgojiteljice  in  tako  je  postal  ta  športni  
dan  tradicionalen , nadgradili  pa smo  ga  še  z 
drugimi  oblikami  sodelovanja (kros  za  vrtce, 
drsalnimi  uricami , smučarskim  tečajem …..) . K 
sodelovanju  smo  kmalo pritegnili  tudi  društva 
včlanjene v ZTKO.

• Sodelovali  smo  uspešno  vse  do leta 1996,ko 
smo  se  preoblikovali  v Športno  zvezo  Jesenice 
in  v svojem  rednem programu ohranili 
sodelovanje  z  jeseniškimi  vrtci … 





Mini  olimpijada kot  projekt OKS-ZŠZ, 
je bil  zaradi preteklosti,  na Jesenicah 

sprejet  odprtih  rok  

• In  tudi  tokrat  smo začutili  priložnost  , da  
vrtcem ponudimo sodelovanje  večkrat   v  letu 

• Junija  organiziramo  Olimpijski  tek  v vseh  
enotah  jeseniških  vrtcev . Prav  za prav , takrat  
MI  OBIŠČEMO  ENOTE in  poskrbimo za  športni  
urici  kar  pri  njih  v  vrtcih .Poskrbimo za  dodatne  
športne  aktivnosti , tek  pa  izkoristimo  za  
predstavitev  Fair playa ob  motu , da  so  vsi  
udeleženci  zmagovalci ;











• Vrtci in šole   sodelujejo  tudi  v  programih  
Športni vikend,S plesom na počitnice, Evropski  
teden športa ,  Pomladni  tek, jesenski  kros …

• MINI OLIMPIJADA JE  VSAKOLETNA  
PRIREDITEV V  KATERO  SO  VKLJUČENE  ŠOLE 
IN VRTCI  V  OBČINAH JESENICE IN  KRANJSKA 
GORA. Ciljna  skupina  so  otroci od  4 do 12 
leta starosti . 



Zakaj  vam predstavljam to  temo?

• Gotovo  se sprašujete  zakaj  vam želi  predstaviti  
Mini  olimpijado ,kajti  mnogi  od  vas  uspešno  
sodelujete  v programu .

• Odgovor  je :  V  program  smo  uspešno  vključili  
tudi  bodoče   vzgojiteljice, ki  se  za   ta program  
šolajo  na Srednji  šoli  Jesenice.

• Po  sramežljivih  začetkih, ko  smo  šolo prosili, da  
nam  v pomoč  pošlje  nekaj dijakinj , smo  pred  
štirimi  leti  dosegli  dogovor  o sodelovanju na  
vsaj  treh naših programih  v letu .



• Mini  olimpijada   na  Jesenicah  in  Kranjski  Gori , ter  
Olimpijski  tek  v jeseniških  vrtcih  je  Srednja  šola  
Jesenice  uvrstila   v svoj  letni načrt in nam  tako  
zagotovi  sodelovanje  3 letnikov  na  teh  prireditvah .

• Mi smo  dolžni , da   teden  dni pred  prireditvijo  
dijakinjam in  dijakom  v eni  šolski uri  predstavimo  
potek  in  način  izvedbe.

• Dijakinje  in  dijaki ,  pa po  predstavitvi  sami  ob  
pomoči  profesorice  športne  vzgoje  pripravijo 
program , se  razdelijo  na  posamezne  postaje in 
zagotovijo  tudi  povezovalko/ca programa. Za  to  
porabijo kar  nekaj  časa .



KO PRIDE  DAN  D:

• Pred začetkom  skupaj v nekaj  minutah  povzamemo kaj   in 
kako  bomo  Mini olimpijado izvedli, dijakinje  in dijaki  
pripravijo posamezne  vadbene  postaje …

• Ob prihodu  avtobusov  skupina  za sprejem poskrbi, da  
skupine  dobijo osnovne  informacije , ter  poskrbijo , da  
otroci  počakajo   na  začetek   ob različnih animacijah

• Po  prihodu  zadnjega  avtobusa  oziroma  zadnje  skupine , 
se sodelujoči  zberejo  na  centralnem prizorišču in  dijakinje 
izvedejo  skupinsko  ogrevanje.

• Sledi  klasičen  protokol  Mini  olimpijade , nato pa  se  
skupine  porazdelijo  in  seveda  po  sistemu  krožne  vadbe  
obiskujejo  postaje ( običajno  od  9 do  12 postaj odvisno  
od  števila udeležencev )



• Po zaključku , dijakinje  pospremijo  udeležence 
na   avtobuse  in se  poslovijo od  zadovoljnih 
otrok ….

• Seveda  pa smo  na  koncu  dolžni  skupaj 
opraviti še  analizo dogajanja  in opravljenega  
dela , s ciljem , da pohvalimo  vse kar  je  bilo  
dobro  narejeno in opozorimo  tudi  na  
morebitne  napake .  



• IZJEMNA  IZKUŠNJA  ZA  VSE SODELUJOČE!

• DIJAKINJAM IN  DIJAKOM  PUŠČAMO  PRI  
DELU  PROSTE ROKE, ŽELIMO , DA  SO  ČIM 
BOLJ  SAMOSTOJNI IN VESELI SMO, ČE 
DODAJAJO  KAJ  SVOJEGA .

• POSEBEJ  PA POSKRBIMO , DA  SE  POČUTIJO 
ENAKOVREDNI  Z NAMI  “STARIMI MAČKI”.

• Ugotavljamo, da  jim  je  to  največja  nagrada!



• Lani  je  tako  sodelovalo  22  dijakinj in  
dijakov  na  Olimpijskih  tekih  vrtcev (310 
otrok). 60 dijakinj in  dijakov   na  Mini  
Olimpijadi  na Jesenicah ( skoraj 700 otrok) in  
16 dijakinj, dijakov na  Mini  olimpijadi  v 
Kranjski  gori  (270  otrok ).

• Da  je  sodelovanje  koristno za   vse , priča  že  
tudi  letošnji  dogovor za  sodelovanje….



















In še  letošnja nadgradnja

• Enota  VVO Jesenice – vrtec Koroška  Bela je  v 
okviru  projekta  : ETIKA  IN VREDNOTE 
(Inštitut za  etiko  in  vrednote dr. Jože Trontelj)

Izvedla  v času  OI  v  Južni  Koreji več dnevno  
predstavitev  zimskih  športov  , ter  kljub  
mrazu   otrokom  omogočili  pravo  vzdušje OI 
s  mini – mini olimpijado  na snegu .



NAJBOLJŠI  NAČIN UČENJA  JE  
UČENJE  Z  ZGLEDOM 

• Zunaj  (kljub  mrazu)  so  otroci  aktivno  
sodelovali  v  različnih  disciplinah ( sankanje, 
hokej  na snegu, tek … ). Imeli  so priložnost 
športno  spodbujati  vrstnike  med  
tekmovanjem,  poudarek  je   bil  na  
poštenosti,tudi  sprejemanju  porazov , fair
play …..

• Nagrajeni  so  bili  vsi , ker so  BILI  
ZMAGOVALCI  VSI! 



SPOZNALI  SO  ŠPORTNE  DISCIPLINE

• Olimpijske  simbole , pomen olimpijskih  iger 
sem jim poizkušal  predstaviti  z  originalno  
olimpijsko  baklo  iz  Sarajeva ;

• Umetnostno  drsanje  sta  predstavili  dve Hani 
,sicer  njihove   vrstnice;

• Hokej jim  je  predstavil  tudi  njihov  vrstnik  ob  
pomoči  svojih  dveh  trenerjev  iz hokejske  
šole;







• Osnovnošolki  Zala  in Tinkara  sta  jim 
pripravili  predstavitev biatlona ,

• Smučarska  skakalka  Nana pa smučarske  
skoke ;

• S pomočjo  svojih  vzgojiteljic  Mateje in Mojce, 
ter  vzgojiteljev Nejca  in Urbana  so  spoznali  
alpsko  smučanje in  smučarske  teke,

• Za  zaključek  pa  jih  je  obiskala  še Alenka  
Dovžan  s  pravo  olimpijsko  medaljo !


































