
ZIMSKI ŠD na Rogli 

V torek, 21. 1. 2020, smo se učenci 4. in 5. razredov z avtobusom 

odpeljali na Roglo. Vožnja mi je bila všeč, ker sem sedel s prijateljem 

Ivanom. Pričakalo nas je čudovito sončno vreme in prijetne temperature. 

 Ko smo prispeli, so nas tam pričakali spremljevalci. Jaz sem se odločil 

za smučanje, Ivan pa sankanje. Smučanje sem izbral zato, ker sem zelo 

rad na smučeh. Razdelili smo se v skupine in skupaj s spremljevalnimi 

učitelji odšli do prog. Začeli smo s smučanjem. 

Preživel sem odličen dan na smučeh. Najbolj mi je bilo všeč, da sem se 

na smučeh družil s sošolci in smo se lahko nasmučali, kolikor smo hoteli. 

TARAS BOJČEVSKI, 4.B 

 

21. 1. smo imeli zimski ŠD – sankanje in smučanje na Rogli. Izbral sem 

smučanje. Vreme je bilo izjemno in popolno za smučanje. Najbolj sem si 

zapomnil, ko smo smučali na Jasi in se odpravili na žičnico Mašinžaga. 

Spustili smo se po progi, ki je zelo strma. 

LIAM BEVC, 4.B 

 

V torek, 21, 1., smo se učenci 4. in 5. razredov z avtobusne postaje ob 

7.30 odpravili na Roglo. Razdelili smo se v skupine sankačev in 

smučarjev. Jaz sem se odločil za sankanje. 

Najprej smo se odpravili do male hišice, kjer smo odložili nahrbtnike in so 

nam spremljevalne učiteljice razložile kako in kje se smemo sankati. Jaz 

sem bil v paru s sošolcem Aleksejem. Zelo sva se zabavala. Potem smo 

odšli na malico, jedli smo in se smejali. 

Po malici smo zamenjali sankališče. Prišli smo do večjega sankališča pri 

zaledenelem jezeru. Tam je bilo veliko prostora in nikomur nismo bili v 

napoto. Bilo je zelo zabavno: delali smo skakalnice, vlakce smrti, vlekli 

drug drugega, se valjali po snegu,…  

Proti koncu smo odšli do koče, kjer smo si kupili čaj ali vročo čokolado. 

Jaz sem si privoščil vročo čokolado s smetano. Pred odhodom smo odšli 

na stranišče in se preoblekli v lažja oblačila. 



Ko smo prišli do avtobusa, smo spremljali pristanek vojaškega 

reševalnega helikopterja. Navdušeno smo ga opazovali, prav tako 

njegov odhod. Domov smo se vrnili zadovoljni in nasmejani. 

IVAN MARTINOVIĆ, 4.B 


