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V sredo, 15.5.2013  nas je ob 8. uri zjutraj pred šolo čakal  avtobus. Po treh urah vožnje smo prispeli na Medvedje 
Brdo. 
 
Komaj smo čakali, da vidimo svoje sobe. Jaz, Danijel, Staš in Nik smo se zelo namučili z zlaganjem prtljage in 
urejanjem postelj. Ko smo uredili sobe, smo odšli na kosilo, nato pa smo se razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je 
imela svojo dejavnost. Prva skupina je imela plezanje, druga pa pohod. Po opravljenih nalogah smo se zamenjali. 
Proti večeru smo se odpravili na večerni sprehod in večerjo. Po napornem dnevu smo bili tako utrujeni, da smo kar 
popadali v postelje.  
 
V četrtek zjutraj nas je ob 7. uri zjutraj zbudila učiteljica. Po desetih minutah prebujanja, smo odšli k telovadbi. Po 
končanem razgibavanju nas je čakal zajtrk ter nove dogodivščine. Učitelj nam je razložil kaj sestavlja lok in kako se 
ga uporablja. Prevzela nas je učiteljica, katera nas je poučila o stvareh in živalih v gozdu. Igrali smo se razne igre, 
zvečer pa smo imeli družabni večer, kjer smo plesali in divjali. Sledilo je tuširanje in zaslužen spanec.  
 
Zadnje petkovo jutro smo se zbudili, umili in pojedli zajtrk. Po zajtrku smo se učili o orientaciji na zemljevidu in 
kompasu. Učili smo se tudi o vremenu. Po kosilu smo pospravili sobe ter pripravili prtljago. 
Na koncu smo se poslovili od prijaznih učiteljev ter se odpravili proti naši šoli, kjer so nas pričakali starši. Šola v 
naravi je bila zelo zabavna in poučna. Vedno jo bom imel v lepem spominu. 
 
 

Gaj Bregant, 3. A 
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Sredi meseca maja smo se učenci 3. razredov odpravili na Medvedje Brdo v šolo v naravi. 
 
Na pot smo se odpravili z avtobusom. Polni pričakovanj smo po dolgi vožnji prispeli na cilj. Prvi 
občutki in vtisi so bili zelo dobri. Že prvi dan smo plezali po plezalni steni, igrali razne igre in se 
odpravili na pohod v hribe. Zvečer smo od napornega dne hitro zaspali.  
 
Naslednji dan so bile naše aktivnosti še bolj zanimive. Ogledali smo si kmetijo ter živali, ki na njej 
živijo, spoznali lepote gozda, kjer raste drevo, ki smo ga imenovali mati narava. Najbolj smo se 
zabavali, ko smo se igrali Medvedje Brdo ima talent. Najbolj smo se nasmejali pri skupini Risov in 
njihovem petju. 
 
V šoli v naravi mi je v najlepšem spominu ostalo sproščeno druženje s prijateljicami, plezanje po 
plezalni steni in lokostrelstvo. 
  

Kaja Muršec, 3. b 

  



 
 
 

ŠOLA V NARAVI 

  
V sredo smo se tretji razredi odpravili v šolo v naravi, katera je potekala na Medvedjem Brdu. Z nami so bili tudi 
drugi in tretji razred podružnice Lovrenc. Po naporni vožnji smo prispeli na cilj. 
 
Ko smo prispeli na Medvedje Brdo, smo se razdelili v sobe po skupinah. Z mano v sobi sta bili Eva in Lina. Gospa 
Darja nam je prinesla posteljnino. Ko smo si uredili posteljo, smo šli na kosilo. Po kosilu smo si ogledali okolico 
doma, katera je bila zelo lepa. Sledilo je plezanje po plezalni steni. Upam, da se še bom kdaj preizkusila v plezanju.  
Med malico nam je učiteljica Darja povedala, da gremo v gozd, v katerem je potok. V potoku smo iskali živa bitja. 
Čas je hitro minil in že je sledila večerja. Po večerji smo šli še na kratek sprehod. 
 
Drugi dan naše šole v naravi smo začeli z jutranjo telovadbo. Ko smo pozajtrkovali, smo se preizkusili v streljanju z 
lokom. Nato pa smo odšli v gozd, v katerem smo iskali živali. Že je bil čas za kosilo. Po kosilu smo šli v naravoslovno 
učilnico. Tam smo spoznali: morskega prašička, kopensko želvo, vodno želvo, vrsto podgan, ščurke… Od živali k malo 
zabave.  Vožnja po toboganu mi je bila zelo všeč. Sledila je večerja in po večerji zabava s plesom.  
 
Zadnji dan naše šole v naravi smo spoznali kako se lahko orientiramo s pomočjo strani neba. Potem je sledilo 
vremenoslovstvo: izmerili smo količino dežja in izmerili smo koliko °C je zunaj. 
 
Nato smo imeli kosilo in po kosilu je pripeljal avtobus. V avtobus smo naložili kovčke in se odpeljali domov. Priznam, 
da bom pogrešala te dni. Ko smo se vrnili, so nas starši že nestrpno pričakovali. 
 

Katarina Vidovič, 3. A 
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V sredo zjutraj nas je avtobus iz pred šole odpeljal na Medvedje Brdo, kjer smo imeli šolo v naravi. 
 
Takoj po prihodu smo se odpravili v sobe. Sledilo je kosilo, po kosilu pa smo obiskali bližnjo kmetijo. 
Videli smo zajce, kokoši, pave in krave. Po ogledu smo se vrnili v dom, kjer so nam povedali, da modo 
naslednji dan ocenjevali pospravljenost sobe. Seveda smo vsi takoj pričeli pospravljati, da bi dobili 
najvišjo oceno. Zvečer smo še v skupni sobi na projektorju opazovali zvezde, da smo lažje zaspali.  
 
Naslednje jutro smo pričeli s telovadbo, nato pa odšli plezat. Ogledali smo si tudi življenje v potoku. 
Dan je hitro minil. Zadnji dan smo pospravili naše bivališče, se okrepčali in polni vtisov odpravili proti 
domu, kjer so nas nestrpno čakali starši.  
 
Šola v naravi je bila zelo zanimiva in se težko odločim kaj mi je bilo najlepše, vendar sem se po 
daljšem razmisleku odločila, da je to popoldanski obisk potoka in lovljenje rib. 
  
          

 Tina Aubelj, 3. b  
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Učenci tretjih razredov OŠ Borisa Kidriča Kidričevo smo se odpravili na tridnevni tabor v CŠOD Medved v kraj Medvedje Brdo, 
ki leži v Rovtarskem hribovju med Logatcem in Idrijo. 
 
V sredo, 15. maja 2013 smo se ob 8. uri zjutraj zbrali na avtobusni postaji. Ko se je pripeljal avtobus, smo se poslovili od 
staršev in z velikim veseljem odložili kovčke ter sedli na avtobus in se odpeljali novim dogodivščinam naproti. Po uri vožnje se 
je avtobus ustavil na bencinski črpalki, kjer smo si privoščili malico iz nahrbtnika. Po malici je sledila vožnja proti našemu cilju.  
 
Po prihodu pred dom Medved smo bili vznemirjeni. Izstopili smo iz avtobusa, vzeli vsak svoj kovček in pohiteli v začasni dom. S 
svojimi prijateljicami sem bila v sobi Košuta. Ob prihodu v sobo, smo najprej oblekli posteljnino in zložili oblačila v omaro. 
Nato smo se odpravili ogledat okolico doma in pričeli z različnimi dejavnostmi. Naša skupina se je prva udeležila plezanja po 
plezalni steni. Nad plezanjem smo bili zelo navdušeni. Nato smo se odpravili raziskovat k potoku. Vsak učenec je vzel en lonček 
in kamen ter začel loviti živali. Našli smo sedem vrst živali, o katerih nam je učiteljica Darja povedala veliko zanimivega. Po 
večerji smo se odpravili na večerni izlet, kjer smo sledili medvedjim stopinjam, spoznali drevesa in okolico. Po vrnitvi domov 
smo se umili in utrujeni zaspali.  
 
Naslednje jutro smo po zajtrku odhiteli spet v naravo. Streljali smo z lokom, raziskovali gozd in se učili v naravoslovni učilnici. 
Izvedeli smo veliko zanimivega in videli posušene kakce živali. Sledil je odmor, kjer  smo se veliko igrali in spuščali po 
toboganu. Spet smo se odpravili v naravoslovno učilnico, kjer smo božali živali. Najbolj smešno je bilo, ko se nam je polulala 
želva. Zvečer smo se odpravili na večerjo in po večerji v disko. Tam je bilo res zabavno, saj smo plesali, se igrali, smejali in 
nastopali. Nato smo utrujeni zaspali. 
Zadnji dan našega bivanja smo pričeli z jutranjo telovadbo. Sledil je zajtrk in nato orientacija, da se ne bi v naravi izgubi li. In na 
koncu smo se vživeli v vlogo vremenoslovca in izdelali vremensko poročilo. To je bila naša zadnja delavnica. Sledilo je kosilo in 
čakala nas je še pot domov. 
 
Preživeli smo tri zanimive dni. Veliko smo se naučili in zabavali. Polni novih doživetij smo sedli na avtobus in komaj čakali, da 
prispemo domov. Ko smo zavili proti šoli, smo se staršem skrili po sedeže. Starši so začudeno gledali avtobus z učiteljicami in 
šoferjem, brez otrok. Potem smo vsi otroci vstali in pomahali staršem skozi okno avtobusa. Slišati je bilo samo smeh in veselje. 
Staršem smo skočili v objem, poiskali svoje kovčke, se poslovili od učiteljic ter srečni in zadovoljni odšli domov. 
  

Nia Krajnc, 3. A 


