
Zimska šola v naravi - Cerkno 2018 - 6. r. 

 

 

generacija učencev 6. razredov v zimski šoli v naravi v šolskem letu 2017/2018 

Ker vreme v torek smučati nam ni dalo, smučke namesto na nogah, v rokah zamenjalo je 

pisalo. Kaj vse se v šoli v naravi doživi, mladi ustvarjalci želijo, da izveste tudi vi. 

IZPOD PERESA MLADIH 

SMUČARJEV       
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Zimska šola v naravi 
Ko pride zimska šola v naravi, 

vsak svoj kovček si pripravi,  

smučke, palice, rokavice  

in še zimske nogavice.  

Se od staršev poslovimo, 

šole v naravi se veselimo. 

Ko na smučišče prispemo, 

hitro smučke si pripnemo.  

Na sedežnici govorimo 

in po hribu se spustimo. 

Čez nekaj časa v hotel odhitimo, 

svoje sobe vsi dobimo.  

Večerjo pridno pojemo, 

ob desetih v posteljo gremo. 

Prebudimo se naslednji dan, 

smučke odložimo na stran. 

Zunaj dežuje, vode je preveč,  

a na bazenu zelo nam je všeč.   

Sreda potekla je zelo lepo, 

snega za smučat dovolj je bilo.  

Danes v dvorani, vsi smo že zbrani, 

čeprav smo od smučanja malo zaspani. 

Tukaj je konec pesmice zdej,  

veselo in srečno, pa hitro naprej.   

 

Rebeka Cankar, Sara Ferreira, Niki Kolerič, Lana Saje (vse 6.b) 
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Šola v naravi 

V šoli v naravi vsi ljudje so kul  

in tukaj zabavamo se ful.  

Veselja in sreče kar mrgoli, 

saj tukaj učimo se nove stvari.  

Učitelji smučati nas učijo  

in veselje med nas delijo. 

Vlečnica nas vleče vse do neba,  

kjer vidijo se smučišča vsa. 

Za konec rečemo še lahko,  

da je to zdej slovo. 

Lara Bogataj, Mirjam Tratnik (6.a) 

Šola v naravi 

Ko na smučišče pridemo,  

smučke si obujemo. 

Malo čaja spijemo   

in na sedežnico sedemo.   

Po snegu vijugamo, 

včasih pa tudi pademo.  

Zato smo sem prišli,  

da bi se smučat navadili.  

Ko zvečer v hotel pridemo, 

na posteljo se uležemo 

Kmalu zatem zaspimo  

in celo noč sanjamo.  

Matevž Bogataj, Dejan Eniko (oba 6.b), Domen Trček (6.c), Nace Kristan (6.a) 
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Zimska šola v naravi 

V zimsko šolo podali smo se, 

da naučili smučati bi se.  

Od staršev smo se poslovili 

in na to pot krenili.  

Do zdaj veliko nasmučali smo se, 

zato nas roke in noge vse bole.  

Na plesu zabavali bomo se, 

to vsak tukaj že ve,  

Ker pisati se nam več ne da,   

se ta pesmica konča.  

 

Nika Žakelj, Žana Jereb (obe 6.a), Tia Justin, Sara Vehar, Brina Krvina (vse 6.c) 

 

 

Zimska šola (u) naravi 

Nekaj dni nazaj  smo se odpravili na potep, 

po mestu Cerkno se zabavali in dobili nov zalet. 

Garali smo, se trudili in noge so nas že pošteno bolele, 

ampak vse učiteljske glave so že zelo trpele.  

Čeprav je bilo naporno in težavno, 

  je bilo vseeno veselo in zabavno.  

          

Eva Strel, Zoja Ikič, Brina Trček, Ana Špeglič (vse 6.c)  
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Šola v naravi (zimska) 

Zimska šola v naravi,  

v njej se skoraj nihče nikoli ne udari. 

Če pa se udari,  

se požvižga in zapiska na piščali.  

V zimski šoli,  

nikoli ne gledajo okoli. 

pač pa gledajo naprej,  

če je proga spredaj frej.  

V hotelu v daljavi 

hitro so po smučanju zaspani.  

Komaj čakajo na konec,  

ker doma jih čaka poln lonec.  

 

Timotej Pivk, Žan Mark Mlakar (oba 6.b) 

Teden v Cerknem 

Iz Žirov v Cerkno smo prišli, da se smučat mi bi šli. 

Zasedli smo parkirišče in se odpravili na smučišče.  

 

Opravili smo preverjanje kratko, da bi v skupini smučali hitro in gladko.  

Najprej smo smučali po svoje, potem pa vadili klinaste zavoje.  

  

V hotel smo se odpravili na zaslužen počitek 

in za večerjo zaužili slasten zavitek. 

Alja Pečelin, Tina Grdadolnik, Hana Grdadolnik, Jerca Trček (vse 6.b)   
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Zimska šola v naravi 

 

S kovčki smo pred avtobusom stali, 

na odhod že komaj smo čakali. 

Ko pa smo z avtobusom šli,  

kmalu na smučišče smo prišli.  

 

Na smučišču smo se preobuli 

in se do konca smučanja nismo sezuli. 

Po strminah smo drveli, 

ko pa učitelj se je spustil, smo vsi strmeli. 

 

Ko smo s smučanjem zaključili, 

smo se v hotel napotili. 

V hotelu smo se namestili 

in kmalu večerjo dobili. 

 

Po večerji smo kmalu zaspali 

in v miru do jutra počakali.  

Celo noč smo spali  

in v spanju momljali.  

 

Špela Potočnik, Eva Posedi, Neja Vončina (vse 6.a), Inti Malavašič (6.b) 

 

 


