
POROČILO IZ ŠVN - 7. A 

 

PONEDELJEK, 14. 6. 2021 

Ko smo prišli v kočo pod Peco, smo se razpakirali  in imeli kosilo. Ko smo pojedli kosilo smo imeli prosti čas. Ob 

tretji uri smo si ogledali zemljevid Koroške. Poizvedeli smo o gozdarstvu nekoč. Potem smo se odpravili na pohod. 

Ko smo se vrnili, smo pojedli  večerjo in utrujeni legli v posteljo. 

Miha, Filip, Bojan, Vitan, Tilen 

 

TOREK, 15. 6. 2021 

Ko smo se zbudili smo odigrali igro enke. Potem smo šli na dober zajtrk. Po 

počitku smo šli na travniško igrišče in se tam naučili igrati disk golf. Potem smo 

šli na staro smučišče, kjer je danes igrišče. Ko smo se na igrali, smo se vrnili v 

dom, kjer smo imeli kosilo. V popoldnevu smo šli v gozd in se naučili nekaj 

stvari o rastlinstvu in rudarstvu v starih časih. Kasneje v večer smo imeli okusno 

večerjo in sicer pečena jabolka pri ognjišču. Po pečenju smo se pripravili na 

spanje. 

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                           

Martin G., Blaž S., Peter Š., Andraž P.  

 

 

 

SREDA, 16. 6. 2021 

Zjutraj, ko nas je zbudil zvok glasbe smo ob osmih odšli na odličen zajtrk. Jedli smo vse od kosmičev do kruha z 

marmelado ali medom. Po zajtrku smo se odpravili ven, kjer nas je učitelj poučil o uporabi opreme za pustolovski 

park. Potem smo si vsi nadeli opremo in se z nasmehom na obrazu podali v pustolovščino. Imeli smo malo progo, 

ki je bila manj zahtevna in namenjena za začetnike, vsi smo jo uspešno opravili. Nato pa še veliko progo, ki je bila 

bolj zahtevna in namenjena za ljudi večje od 140 cm. Po opravljeni dogodivščini smo pripravili zeliščne dobrote. 

Najprej smo poiskali vsa zelišča in jih nasekljali. Meto, meliso in žajbelj pa smo namočili v vročo vodo in naredili 

čaj. Iz nasekljanih zelišč smo naredili okusen namaz s skuto in smetano, iz kopriv pa smoothie, v katerega smo 

dodali pomaranče in banane. Kmalu za tem pa smo jedli kosilo. In sicer jedli smo golaž in polento, za sladico pa 

panacoto s sladoledom in smetano. Med počitkom smo nekateri bili na telefonu, drugi pa so igrali odbojko. Po 

počitku smo imeli nordijsko hojo. Najprej smo povadili osnovne gibe, nato pa se odpravili na teren. Na poti pa 

smo odkrivali še nove tehnike nordijske hoje. Ob prihodu iz terena pa nas je čakal še nordijski tek ter miselna igra. 

Pri njej nismo smeli govoriti besed da ali ne in za kazen izgubili eno izmed palic. Sledila je večerja, ki je bila 

pripravljena na žaru (čevapčiči, nabodala in pečen krompir). Po večerji pa je prišel program za naj frizuro. Imeli 

smo pol ure za pripravo frizure in zgodbe o frizuri. Tekmovalci so bili Eva Šavli, Kaja Vavkman, Miha Preksavec, 

Vitan Mravlje Špilak, Blaž Sirnik in Andraž Podhraški. V ženski kategoriji je bila zmagovalka Kaja Vavkman, pod 

umetniškim imenom Adrenalinski jurček. V moški kategoriji pa je zmagal Vitan Mravlje Špilak, pod umetniškim 

imenom Gozdni Joža. Trenutno pa smo v svojih sobah in pišemo tole poročilo      .   

Kaja Vavkman, Lea Bregar, Vita Nea Erjavec, Ema Šiška, Eva Šavli, Petja Kopač, Nika Slabe 

 



                                           

 

ČETRTEK, 17.6.2021 

Tako kot vsak dan nas je tudi danes zbudila pesem ob 7.00. Po dobrem zajtrku ob 7.30 smo odšli na lov na zaklad. 

Igra je potekala tako, da smo na listu dobili napisana navodila ter koordinate, ki smo jih morali vnesti v GPS 

telefon. Koordinate so nas vodile do predmetov, ki so jih ljudje namestili v naravo. Po lovu na zaklad smo imeli 

malico kruh in jogurt. Po malici  smo skuhali tradicionalno koroško sladico. Za kosilo smo imeli  zrezek po pariško 

in riž z zelenjavo. Po kosilu smo se odpravili v mrzlo jamo. Po jami smo kolesarili kar 2 uri in pol. Ko smo prišli 

nazaj v dom, smo si spočili in počakali na večerjo. Za večerjo smo imeli domačo pico. Po večerji smo imeli večerni 

program/ pantomime. Po tem smo se stuširali in spakirali kufre. Ob 10.30 smo ugasnili luči in odšli spat.   

                                         

 
 

 

 

 

Kaja Vavkman, Lea Bregar, Vita Nea Erjavec, Ema Šiška, Eva Šavli, Petja Kopač, Nika Slabe 

 

 

 

 

 



NAJBOLJŠI DOGODEK, AKTIVNOST, DOŽIVETJE … 

 

Meni je bila najbolj všeč hoja po traku in kolesarjenje po rovih. LEA 

Delavnica tavžentroža in pustolovski park ter kolesarjenje po rudniku. KAJA 

Kolesarjenje po rudniku, pustolovski park, pripravljanje hrane iz zelišč, zajtrk, kosilo, večerja, spanje. 

VITA NEA 

Kolesarjenje po rudniku in hoja po traku. NIKA 

Nordijska hoja, kolesarjenje po rudniku, priprava sladice. EMA Š. 

Nordijska hoja. PETJA 

Kolesarjenje po rudniku. MARTIN 

Kolesarjenje po rovih, adrenalinski park, hrana. PETER 

Kolesarjenje po rovih, adrenalinski park, hrana. TILEN 

Hrana. BOJAN 

Kolesarjenje po rovih, hrana in pustolovski park. VITAN. 

Pustolovski park in kolesarjenje po rudniku. MIHA 

Kolesarjenje po rudniku. FILIP 

Meni je bilo najbolj všeč: rudnik, adrenalinski park in hoja po vrvi. EVA 

Kolesarjenje po rovih in hrana. BLAŽ 

Rudnik. ANDRAŽ 

 


