
Spomladi bomo, kot uvod v  Poletje  ob Soči organizirali tradicionalne 
Sončkove male olimpijske igre.

DRAŽEN  v  njemu značilnem »elementu« 
na letošnjih Malih olimpijskih igrah.
Velik človek, trener, pedagog...  
je ničkolikokrat na Sončkovih dogodkih takole 
motiviral in navdušil otroke.

V sredo, 4. 6. 2014, smo se učenci 
od prvega do tretjega razreda udeležili 
Malih olimpijskih iger v Novi Gorici, 
ki jih je organiziralo ŠD Sonček. Ob 
8.00 smo se peš odpravili iz Solkana. 
Ko smo prišli tja, smo najprej poslušali 
navodila, potem pa smo se pomerili v 
teku na travniku pred občinsko stavbo. 
Vsi smo bili zmagovalci, vsi smo dobili 
diplome in vsi smo stopili na oder za 
zmagovalce. Ko smo vsi pritekli skozi 
cilj, smo se preizkusili v raznih dejav-
nostih, ki potekajo med poletnimi po-
čitnicami v Enajsti šoli pod Solkanskim 
mostom - Poletje ob Soči. 
Zala Košiček, 3.a

Male olimpijske igre Nove Gori-
ce so bile zasnovane zelo pozitivno 
in prijazno do otrok. Glavno vodilo 
celotnega dogajanja je bilo sodelovati 
na različnih športnih aktivnostih in ne 
zmagati. Bistvo pa je bilo ukvarjati se 
s športom. Tega je pri današnjih otro-
cih vse manj, to opažamo tudi učitelji 

Male olimpijske igre

v šoli. Pomembno je, da sledimo na-
predku tehnologije in to tudi obvla-
damo, vendar ne smemo pozabiti na 
sproščeno igro z žogo, planinarjenje, 
kolesarjenje in vse druge športne ak-
tivnosti, ki nas poživljajo in ohranjajo 
zdrav duh v zdravem telesu. 

Dogajanje na travniku pred ob-
činsko stavbo so popestrili tudi člani 
modelarskega krožka, ki poteka na 
OŠ Solkan. Razstavljali so različne 
modele letal, jih izdelovali in spuščali. 
Pozdravil nas je tudi najuspešnejši slo-
venski olimpijec in dolgoletni Sončk-
ov prijatelj Miroslav Cerar. Vrhunec 
vsega dogajanja se je spektakularno 
zaključil z najboljšimi slovenskimi pa-
dalci, večkratnimi svetovnimi prvaki. 
S skokom iz letala, lebdenjem na nebu 
in pristankom na označeni točki trav-
nika so navdušili vse. 

Iskrena zahvala in čestitke celotne-
mu organizacijskemu odboru priredi-
tve. Srečno in uspešno naprej!
Erika Grosar

Tekmovanje tretješolcev v teku. (Foto: Erika Grosar)

Pristanek padalcev na travnik med publiko. (Foto: Erika Grosar)

MALE OLIMPIJSKE IGRE NOVE GORICE
petek, 31. 5. 2019

V primeru, da bo za 31. 5. 2019 napovedano slabo vreme,
bomo dogodek prestavili na četrtek, 6. 6. 2019.

Male olimpijske igre Nove Gorice se odvijajo zadnji petek v maju. 
Središča dogajanja je travnik pred mestno občino Nove Gorice. 
Glavni namen goriških olimpijskih iger je:

Če nam bo uspelo navdušit samo enega otroka za šport, 
je namen naših iger uspel!!

otrokom, staršem, Novogoričanom pokazati, razložiti - kje in kako se bodo lahko otroci, 
mladi, ukvarjali s športom med poletnimi počitnicami, 
 v novem šolskem letu...;
mladim, predvsem najmlajšim, organizirati tekmovanja in nastope, - 
kjer bodo z nastopi v centru Nove Gorice v središču pozornosti;
dati priložnost predstavitve v centru pozornosti tudi tistim športnim panogam, za katere - 
mnogi sploh ne vedo, da v mestu obstajajo;
s športom in mladimi tega dne popestriti center Nove Gorice, - 
dogajanje v Novi Gorici...- 
skušat navdušit mlade za šport. Predvsem za športe, - 
ki jih morda še ne poznajo.- 

 
Rdeča nit (prva) Malih olimpijskih  iger Nove Gorice je športna tržnica, 
kjer klubi in društva pokažejo, razlagajo in tudi demonstrirajo vsem zainteresiranim kje in 
kako se bodo lahko otroci, mladi ukvarjali s športom med počitnicami,  novem šolskem letu... 
Vsak  na svoj način skuša pritegnit mlade v šport. 
Nekateri so pri tem zelo domiselni in atraktivni ter navdušijo številne gledalce.  
Vse skupaj popestrijo še nastopi plesalcev, kotalkarjev, rolkarjev...
Seveda so otroci stalno aktivni...

Kakor imajo tekmovanja in prireditev dva naslova: »s športom v počitnice in Male olimpijske 
igre Nove Gorice«, hkrati celodnevno dogajanje zaznamuje tudi misel, stavek: 
»važno je sodelovati, ne zmagati in ne pozabi na fair play.« 
Ob koncu dneva zato vsi sodelujoči prejmejo spominske diplome in  pokale, 

saj so  vsi zmagovalci, 
ne glede na katerem mestu je kdo pritekel v cilj teka na mestnem travniku.  
Teku bi lahko rekli tudi DRUGA RDEČA NIT MALIH OLIMPIJSKIH IGER.

Na  Malih olimpijskih igrah Nove Gorice sodelujejo predvsem najmlajši ...

Simbolično se igre (Poletje ob Soči) začnejo z doskokom najboljših slovenskih padalcev, 
večkratnih svetovnih prvakov ali spustom balonom...

... v olimpijskem znaku je rumeni krog je zamenjal Sonček,
namesto rdečega kroga je vrtnica ...
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