
 

Športno doživetje s štrkom Jožkom 
Športno doživetje s štrkom Jožkom je projekt, ki ga je pripravila OŠ Sveta Ana v sklopu projekta 

Turizmu pomaga lastna glava. Pri  projektu so sodelovali učenci, učenke in učitelji OŠ Sveta Ana ter  

društva in občani domače občine. 

1. Občinsko središče in razgledna ploščad 
Naše druženje se začne na razgledni ploščadi v obnovljenem vaškem jedru 

Svete Ane,  kjer stoji preša, ob kateri se razprostira čudovit pogled na 

gričevnat svet in vinograde. Ob preši se nahaja potomka najstarejše vinske 

trte. Vodič Franček nas seznani s potekom dneva in predstavi aktivnosti na 

našem športnem doživetju s štrkom Jožkom.  

2. Doživljajska pot – nekaj znanja in bonton 
Pot nas vodi do prve točke, kjer spoznamo doživljajsko učno pot na tabli pred 

šolo in se odpravimo do mesta, kjer obnovimo znanje iz ekologije in bontona 

ter sestavljamo piktograme. Čas je za druženje v naravi ob robu gozda. 

3. Adrenalinski park                                                          
Naš športni del se začne v osrčju gozda, kamor nadaljujemo našo pot. 
Pripravljen mini adrenalinski park nam omogoča plezanje po vrvi, po viseči 
lestvi, po drogu, hojo po hlodu ali s hoduljami, zadevanje kolov z obroči …                 
Naj se tekmovanje prične, tudi za nagrade! 

4. Lov, ribolov, streljanje v tarčo 
Ob robu gozda, kamor prispemo, se nahaja lovski dom z ribnikom in 
prežo ter prostorom za počitek. Tukaj se lahko preizkusimo v 
športnem ribolovu, streljanju v tarčo in lovu na glinaste golobe, s 
preže pa lahko opazujemo živali. 

 

5. Kolesarjenje, jahanje 
Pa še nekaj za našo sprostitev: izberimo  med jahanjem in 
kolesarjenjem ali pa se preizkusimo kar v obojem. Aktivnost poteka 
po dolini reke Ščavnice, kolesarjenje po kolesarski stezi, jahanje pa 
ob reki, pod budnim očesom članov športnega društva in mentorice jahanja.  

 

6. Pomerimo se v igri z žogo 
Razgibajmo telo, se družimo in zabavajmo ob igrah z žogo na igrišču pod 
osnovno šolo. Lahko smo tekmovalci, lahko pa uživamo v navijaški vlogi in 
podoživimo pravo navijaško vzdušje. Pa še nagrade se podelijo. 
 

7. Druženje ob kosilu 
V gostišču Eder Kramberger, v samem občinskem  središču, bodo poskrbeli 
za kulinarično razvajanje z domačimi dobrotami in lokalno pridelano hrano.          
Po prijetnem druženju, polnem vtisov, se bomo razšli, ostali bodo prijetni 
spomini. 
   


