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Učence navdušil Miro Cerar 
V sredo, 7. aprila, je OŠ Destrnik-Trnovska vas obiskala delegacija predstavnikov Olimpijskega ko
miteja Slovenije. Učenci so se veselili srečanja z njimi, še posebej pa srečanja z legendo slovenske 
gimnastike in svetovnega gimnastičnega asa g. Mira Cerarja. 

Miro Cerar je športnik, ki je 
za Slovenijo osvojil največ me
dalj na svetovnih in evropskih 
prvenstvih ter na olimpijskih 
igrah, je č lovek , ki je aktiven 
v mnogih organizacijah, ko
mitcjih in zvezah, oseba, ki 
je prepotovala svet ter z vo ljo 
in vztrajnostjo pisala športno 
zgodovino. 

O Destrnik-Trnovska vas se 
je prijavila na razpiS za sode
Ion nje pri programu Mladin
ske olimpijske igrc Singapur 
2010. V okviru projekta nas 
je Slovenska olimpijska akade
mija izbra la za sodelovanje z 

Učenci so izdelali plakat, posvečen gimnastični ma legendama -
Leonu Štuklju in Miru Cerarju, 

izbrano šolo iz Singapurja. 
Obisk predstavnikov Olim

pijskega komiteja Slovenije 
in skupno druženje je bilo 
namenjeno pojasnilom o tem 
sodelovanju ter zbiranju in
formacij . Učenci so se pred
stavili z gimnastičnim nasto
pom, g. ravnatelj je podal ne
kaj informacij, odprl razpravo 
in pozval učence, da zastavijo 
gostom čim več vprašanj. Be
seda je tekla o zdravem nači
nu preživljanja prostega časa, 

o pošteni igri in uspehih špor
tnikov Slovenije. Naša šola bo 
šoli iz Singapurja predstavila 

Ravnatelj OŠ Destrnik-Trnovska vas Drago Skurjeni se je zahvalil 
Miru CerarJu za obisk_ 

našo zgodovino, kulturo, šc ge 
in navade, gospodarstvo, je
zik, lego in položaj Republike 
Slovenije. Krepila bo prijatelj
ske vezi in širila I11cdkulturl1o 
sodelovanje_ 

Srečanja se je uddežil tudi 
župan g. Fr,l nc Pukšič, ki je 
ob ganljivem srečanju srarosti 
slovenske gimnastike izročil 

tudi spominsko darilo. Šola jt' 

dobila v dar knjigo V,e o olim
pizmu. 

Gostje so bili očarani nad 
Il'potami občint: . kraja, šole in 
kulturnega doma. pohvalili so 
urejenost šolskih pr\l>toror in 
čest it al i u čencem la I'se ml
menit: športne do,,-jke. Stka
na I' \CZ smldol'anja je postala 
šc trdncjša. 

Športni pedagog; 


