
RAP – MLADI PLANINCI

JANUARSKO 

SANKANJE 

IN 

USTVARJANJE 

FIGUR 

IZ SNEGA 

Zima nam je natrosila veliko snega. Ponujale so se nam številne priložnosti za igro na snegu. 

In ker smo tudi januar 2021 preživljali v epidemiji korona virusa so naše planinke in planinci opravili dejavnost v okviru 

svoje družine.  Poglejte si, kako so se imeli lepo. Katja Štern in Janja Čebulj, mentorici krožka



ŽIGA KUŠEJ
Z družino smo se odpravili na Ivarčko jezero, kjer smo se po bivšem smučišču sankali, dričkali, 
delali snežake in angelčke. Pri športnih aktivnostih smo se vsi zelo zabavali.  



MATIC KUŠEJ
Z bratom sva bila zelo navdušena, ker je ta dan tudi snežilo. Med športnimi aktivnostmi smo se 
ogreli s toplim čajem iz nahrbtnika. 



MAJ VODA 
S starši smo se odpravili na prelepo in zasneženo Uršljo goro. 
Naredili  smo  tudi snežaka.  



ALMEDIN HADŽIPAŠIĆ
Lepo vas pozdravljam s 

sankanja in uživanja na snegu 
in zimskih radostih.



BOR GRABNER
S starši in z bratcem smo se odpravili na Ivarčko jezero, kjer smo uživali na snegu. Smo se 
sankali in kepali. 



MIRZA HUSIĆ
Sankal sem se na 
Poseki. Bilo je super.



BRINA MERKAČ
Uživala sem na smučanju in dričkanju.



ŽIGA AMBARHAM
Sneženega moža smo postavili na hribu pri kmetiji Šteharnik. 
V soboto, 9.1. 2021, pa smo šli na Uršljo goro. S seboj smo vzeli dričke s katerimi sva se z 
bratom spustila nazaj v dolino in nooooro uživala.



NEŽA KAŠMAN 
Z družino smo šli na planinski dom 

na Košenjaku.
Tam smo se sankali 

in se imeli lepo.



LAMIJA MUJEZINOVIĆ
Res sem uživala na snegu, pa tudi moja sestrica.



MAJ PROSENC
Zelo uživam v igri na 
snegu, dričkanju in 

sankanju.



SARA REZAR 
Z mamico  sva preživeli čas  v čudovitih, sončnih in mrzlih dnevih. Snežaka nisva uspeli narediti, ker je bil 
sneg presuh. Izkoristili pa sva čas za sankanje po belih strminah in za sprehode. 👍😃



Zbrala in uredila Janja Čebulj, januar 2021.


