
 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI: KOPE 2016 

 

7. marca 2016 smo se šestošolci odpravili na Kope, v Lukov dom, kjer je potekala že 

skorajda tradicionalna petdnevna zimska šola v naravi. Pot na severni del Slovenije je hitro 

minila in naši obrazi so kar zasijali, ko smo po dolgi sivi zimi končno zagledali zasneženo 

pokrajino. Začel se je intenziven teden, poln zanimivih aktivnosti, ki vam jih predstavljamo 

v besedi in sliki. 

Preden se prepustite ogledu slik, vam z največjim veseljem sporočamo, da smo se v tem 

tednu, ki je prehitro minil, prav vsi učenci naučili smučati, in kar je še pomembneje, nad 

smučanjem smo prav vsi navdušeni. Letos smo se še posebej razveselili priložnosti, da se 

preizkusimo tudi v teku na smučeh, odličnem športu, pri katerem je aktivno celotno telo. 

 

ZIMSKA IDILA 

 

Preden smo se podali na snežne strmine, smo se na predavanju seznanili z desetimi fis 

pravili, ki jih je zaradi naše varnosti in varnosti ostalih smučarjev potrebno upoštevati na 

smučišču. 

 

VARNOST NA SMUČIŠČU SLIKE 

 

Osrednja dopoldanska in popoldanska aktivnost je bila smučanje. Razdelili smo se v 

skupine in pridno vadili. Čeprav smo bili nekateri na začetku malce zadržani, smo se ob 

pomoči učiteljev smučanja hitro sprostili in že komaj čakali na naslednjo smuko.  

Smučarsko intenziven teden smo zaključili s tekmovanjem, na katerem smo se prav vsi 

polni zanosa spustili po belih strminah in dokazali, da je smučanje Slovencem zares v krvi. 

 

SMUČANJE 

 

Zadnje popoldne smo se sprostili, prebudili našega ustvarjalnega in igrivega duha ter 

uživali v igrah v snegu ter ob spuščanju z lopatkami. 

 

SANKANJE 

 

https://picasaweb.google.com/107649840615243293280/ZIMSKAIDILAKOPE?authkey=Gv1sRgCLHUkPK93Zq43QE
https://picasaweb.google.com/107649840615243293280/VARNOSTNASMUCISCUKOPE?authkey=Gv1sRgCJuW0rCK_a-2BQ
https://picasaweb.google.com/107649840615243293280/SMUCANJEKOPE?authkey=Gv1sRgCN3OzrrNtPOE0QE
https://picasaweb.google.com/107649840615243293280/SANKANJEKOPE?authkey=Gv1sRgCIzWx9SBxsvemQE


Kljub celodnevni smuki smo imeli zvečer še dovolj energije za raznorazne aktivnost. V 

torek in četrtek smo se pod vodstvom Dj-Klemna in koreografinje Zale prav vsi vrteli v 

ritmih popularne glasbe, sreda pa je bila namenjena družabnim igram in kvizu.  

 

PLESNI VEČER 

 

VEČER KVIZA IN DRUŽABNIH IGER 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/107649840615243293280/PLESNIVECERKOPE?authkey=Gv1sRgCIe2vMzSxZGqfg
https://picasaweb.google.com/107649840615243293280/VECERKVIZAINDRUZABNIHIGERKOPE?authkey=Gv1sRgCN_T-JOd4JuQqAE

