
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (TRIJE KRALJI) 

 

Od 14. do 18. februarja 2022 smo, kljub 

še prisotnim ukrepom zajezitve virusa, 

izpeljali zimsko šolo v naravi na Treh 

Kraljih. V zimsko ŠVN smo se odpravili 

učenci 5. a, 5. b in 6. a-razreda z 

učiteljicami Sabino, Suzano in Majo. 

Zbrali smo se pred šolo. Pot nas je peljala 

proti Pohorju, v hotel Jakec, ki je bil ves 

teden naš drugi dom.  

Po uri in pol vožnje smo srečno prispeli do hotela in se namestili v lepih in udobnih 
sobah. Po dobrem kosilu smo se hitro podali na smučišče in opravili preizkus v znanju 
smučanja.  Nekateri so preizkušali prve korake na smučeh, drugi so se že spuščali po 
smučišču. Prvi dan je pomembno spoznati pravila, ki so ključna za varnost na 
smučišču, zato nam je nadzornik smučišča le-ta izčrpno predstavil. 
 

Drugi dan se na smučišču žal nismo mogli 
zadržati cel dan, saj je popoldan deževalo. 
Naslednje jutro smo se zbudili v pravo zimsko 
idilo. Jutro nas je presenetilo s snežno odejo. 
Učenci so preostale dni prosto smučali s 
svojimi učitelji in utrjevali pridobljeno znanje. 
Iz dneva v dan jim je šlo bolje.  
Premagali so veliko strahov, doživeli prav 
toliko padcev, spodbudili nekatere, da so si 
ponovno nadeli smuči.  Velikokrat se je slišalo: 
»Bravo!«  

 
K prijetni utrujenosti so poleg smučanja pripomogle še ostale 
aktivnosti – pisanje dnevnika, večerni pohod z baklami, 
bowling, družabne igre, izdelava smučarjev. 
 
Zadnji dan je bil vrh letošnje zimske šole v naravi. Na beli 
strmini so učenci imeli pravo slalomsko tekmo, kjer so 
pokazali, kaj so se naučili. Vsi učenci so se zelo izkazali, 

naučili so se 
smučati ter bili za ta 
dosežek nagrajeni z 
diplomami. 
 
V petek smo se po 
kosilu, polni lepih vtisov, poslovili in z 
avtobusom odpeljali proti Miklavžu. Preživeli 
smo čudovit teden. 
 
 Zapisala:   Sabina Jurkovič, vodja zimske ŠVN 


