
PROGRAM PARADE UČENJA 

Datum: 17. 5. 2017 Čas: 9.00 – 13.00 Kraj: Grajski trg 3, Ormož (grajsko dvorišče) 

Kulturni program 

9.00  Predstavitev Zdrave šole – jutranja telovadba 

9.20 Nastop učencev Glasbene šole Ormož 

9.30 Predstavitev Parade učenja in nagovor direktorice Ljudske univerze Ormož 

9.40 Nagovor župana Občine Ormož 

9.50 Nastop otroškega pevskega zbora Male Kapljice 

10.00 Nastop dijakinj Gimnazije Ormož – pravljična ura Pomladna vila  

10.25 Slavnostna govornica Ljuba Fišer 

10.45 Predstavitev Osnovne šole Ormož – predstavitev eksperimentov, nastop 

učenke s psom 

11.10 Nagovor predstavnika Andragoškega centra Slovenije in Ministrstva za 

izobraževanje, znanosti in šport 

 Nastop učencev Glasbene šole Ormož 

Prireditveni prostor 

pred gradom: 

 ogled intervencijskih vozil (rešilni avto, gasilski avto, 

policijski avto) 

 igra in druženje s psi 

 ogled stojnic 

Prireditveni prostor 

na velikem grajskem 

dvorišču: 

 ogled kulturnega programa na odru 

 ogled stojnic in sodelovanje v dejavnostih na stojnicah 

 osvežitveni kotiček (prigrizki in napitki) 

 računalniško-fotografska delavnica v prostorih 

Mladinskega centra 

Prireditveni prostor 

na malem grajskem 

dvorišču : 

 ustvarjalne delavnice (izdelava rož iz krep papirja, 

pletenje, pick point tehnika) 

 delavnice za predšolske otroke (izvajalke so dijakinje 

predšolske vzgoje) 

Dodatne dejavnosti:  ogled muzejske zbirke Sluga v gradu 

 ogled razstave študijskih krožkov v Grajski pristavi 



 ogled radia Prlek (med 10.00 in 12.00) 

 sodelovanje pri snemanju oddaje KTV Ormož 

 delavnica LIKUDO iz fotografij v umetniške slike v 

Mladinskem centru 

 prikaz 3D tiskanja v Mladinskem centru 

Sodelujoči na stojnicah: 

 Rdeči križ Slovenije območno 

združenje Ormož 

 Društvo za osteoporozo 

 Šola zdravja 

 Darvita vadba, izobraževanje in 

svetovanje za Zdravje, osebno rast 

in kakovost življenja 

 Zdravstveni dom Ormož 

 Center Sonček Ptuj 

 Prosvetno društvo J. Trstenjak 

Hum 

 Kreativni krožek U3ŽO 

 Knjižnica Frana Ksavra Meška 

Ormož 

 

 Center ponovne uporabe 

 Gimnazija Ormož 

 VIZ Vrtec Ormož 

 Osnovna šola Ormož  

 Zavod 100% naravno Botanik 

 Mateja Žerjav 

 EVS prostovoljca, Erasmus + 

 Policijska postaja Ormož 

 Zavod za zaposlovanje RS, enota 

Ormož 

 LIKUDO 

 Ljudska univerza Ptuj 

 Ljudska univerza Ormož 

  

 Časovni program je okviren in se lahko spremeni ali zamakne. 


