
 

 

ŠPORTNI DAN PRVOŠOLCEV 

 

V petek, 9. septembra 2021, smo se prvošolci odpravili na 1. športni dan. Naš cilj je bil 

NAVRŠKI VRH. Zjutraj smo v učilnici najprej pregledali nahrbtnike in vanje zložili še »čičike«. 

To so podlage, na katere v naravi sedemo brez skrbi, da naše ritke ostanejo suhe in čiste. 

Po malici smo se veselo odpravili na pot. Dan je bil topel in sončen, prav nalašč za druženje v 

naravi. Maske smo pospravili v žepe in globoko zadihali po bližnjici skozi gozd. Pot smo 

nadaljevali po cesti, opazovali okolico in veselo klepetali. Šele drugi teden smo bili v šoli in 

zanimivo se je bilo spoznavati.  

 

 

 



Ko smo bili že utrujeni, se je na srečo ob robu ceste pokazala tabla s piktogramom NE KURI 

V GOZDU, ki je napovedovala konec naše poti, saj smo že zagledali cilj. Veselo smo se 

zapodili proti vrhu in se posedli v senco pod jablano. Čičike pod ritke, v roke pa plastenke s 

pijačo in sadje, ki smo ga prinesli zraven.  

 

 

 

Sledila je prosta igra, opazovanje Uršlje gore in spomenika ter druženje s prijatelji. O, kako se 

je bilo prijetno loviti po hribu vse do roba gozda. Tudi vanj bi pokukali, če bi učiteljice dovolile 

… 

Pot nazaj v šolo nas je vodila po Poseki. Imeli smo prelep razgled na naše mesto, ki ga obdajajo 

hribi, opazovali smo park, DTK, bazen, šolo, nove glamping hišice in velik trampolin. Kako lepo 

je pri nas na Ravnah. Pot je bila kar strma, zato smo hodili lepo eden za drugim cik cak po 

hribu navzdol. 

Do šole smo prišli prijetno utrujeni. Ob vstopu vanjo smo si razkužili roke in si nadeli maske do 

garderobe. Po kosilu smo se spočili ob igrah, vsak v svojem kotičku. Lepo je bilo in želimo si 

še veliko takšnih dni. 

 



 

 

 

Pripravila: Marija Mirnik, učiteljica 


