
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

(Rogla, 1. 2. 2016 – 5. 2. 2016) 

Komaj smo čakali ponedeljkovo jutro, saj smo se učenci šestih razredov 
odpravljali v zimsko šolo v naravi.  

Vzeli smo kovčke in smučarsko opremo in se odpeljali do šole. Tam smo se 
poslovili od staršev in polni pričakovanj sedli na avtobus. Po dolgi vožnji 
smo končno prispeli na Roglo. V prenočišču Jelka smo odložili svojo prtljago 
in se takoj odpravili na smučišče, kjer smo se najprej razvrstili v skupine. 
Bila sem v tretji skupini, z učiteljem Alešem.  

Prvi dan smo smučali dve uri. Večino časa smo namenili zanimivim vajam, 
na koncu smo se podali še na progo Mašinžaga. Po končanem smučanju smo 
se namestili v Jelki, nato pa se odpravili na večerjo, ki smo je že vsi nestrpno 
čakali, saj smo bili zelo lačni. 

 Naslednji dan smo smučali dopoldan in popoldan. Po končanem smučanju 
smo se lahko vozili z adrenalinskimi sanmi. Bilo je zelo zanimivo! 

 V sredo smo smučali samo dopoldan, saj je popoldan začelo deževati in so 
na progah bile luže. Že smo razmišljali, da bo z našim smučanjem konec. 
Proti večeru se je sreča obrnila v naš prid in dež se spremenil v sneg. Rogla 
v nekaj minutah dobila pravo zimsko podobo. Bili smo zelo veseli, saj smo 
vedeli, da se bo naše učenje smučanja tako lahko nadaljevalo. Ker je bil na 
smučišču slaba vidljivost, smo se odpravili v športno dvorano. Tam smo 
igrali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, tudi štafetne igre. 

 V četrtek je bil lep sončen dan, zato smo smučali dopoldan in popoldan. Po 
večerji smo šli v disko, kjer smo se dodobra naplesali. Tako je minil naš 
predzadnji dan šole v naravi. 

 V petek smo priredili tekmovanje v veleslalomu. Potem smo šli na kosilo in 
se še nekajkrat spustili po različnih progah. Vzeli smo prtljago. Nekateri so 
sedli na avtobus, drugi pa smo se s starši odpeljali domov.  

Tako se je naša zimska šola v naravi srečno končala. V teh dneh so se 
nekateri naučili smučati, drugi pa smo svoje znanje smučanja dopolnili. 
Vsak dan smo tudi reševali delovne liste, ki so nam jih pripravili učitelji.  

Verjamem, da nam bo šola v naravi vsem ostala v spominu, saj je bila polna 
lepih in zanimivih trenutkov. 
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