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Ljubljana, 7.11.2018 
 

OTVORITEV ZUNANJEGA ŠOLSKEGA IGRIŠČA 
 
Za vse učence in delavce šole je bil petek, 26. 10. 2018, težko pričakovan dan. Točno ob 11. uri se je 
začela slavnostna otvoritev našega prenovljenega zunanjega šolskega igrišča. Na otvoritvi, na kateri 
je nastopalo okoli 100 učencev od 1. do 9. razreda, so bili prisotni tudi ostali učenci in delavci naše 
šole, nekaj ravnateljev iz drugih osnovnih šol, prisoten pa je bil tudi župan Mestne občine Ljubljana 
Zoran Jankovič in drugi predstavniki MOL-a.  
 
Vsem navzočim so nastopajoči želeli prikazati, kako zelo smo si želeli, da bi bilo po slabih štirih 
mesecih naše igrišče zopet odprto za druženje in igro. Vzdušje je bilo ves čas zelo napeto in 
vznemirljivo in po prerezu slavnostnega traku je glasen pisk piščalke nazanil, da je igrišče tudi uradno 
odprto.  
 
Učenci so se zapodili na nove športne površine – stezo za tek na 60 m in skok v daljino, krožno 
tekaško stezo, igrišče za odbojko, igrišče za košarko in igrišče za ulično košarko. Poleg dveh miz za 
namizni tenis pa je na novi ploščadi tudi nov pitnik, kjer si bodo učenci gasili žejo, ter nekaj novih 
klopi in zasajenih dreves in grmovnic, ki dajejo igrišču prijeten videz v vročih, sončnih dneh pa tudi 
prijetno senco. 
 
Iskreno se zahvaljujemo županu Zoranu  Jankoviču in naši ravnateljici Barbari Kampjut, da sta nam 
omogočila in zagotovila odlične pogoje za športno vadbo, preživljanje prostega časa in prijetno 
druženje na našem šolskem igrišču.  
 

 
 

 

http://www.francebevk.si/2018/10/26/otvoritev-solskega-igrisca/
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Športna pedagoginja, 
Jana Kebler Zaletel 
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