
PLANINSKI IZLET V DOLINO TAMAR 

V soboto, 26. 1. 2019, smo se planinci OŠ Grajena opravili na zimski izlet v dolino Tamar. 

Ko smo prispeli v Planico se nismo mogli načuditi velikosti smučarskih skakalnic. Na poti v 

dolino Tamar smo se sankali, kepali in se zabavali. Nekaj naših vtisov smo tudi zapisali.  

»Najbolj mi je bila všeč vožnja s sankami, saj sva se s Klaro na ves glas smejali in kričali: 

»PAZITE SANKE.« Nekoga sva celo malo prevrnili in se enkrat po nesreči zaleteli v hrib. S 

seboj sem si vzela sanke, tako sva se s prijateljico spuščali skupaj. Tega dne se bom še dolgo 

spominjala.« (Kaja, 5.g) 

»Na izletu je bilo čudovito. Imeli smo prelepi razgled na skale in gore.« (Anej, 8.g) 

»Najboljše mi je bilo, ko smo se z Blažko in Evo sankali.« (Tija, 4.g) 

»Najbolj všeč so mi bile gore, ki so se dvigale nad nami. Pogled nanje je bil res čudovit. 

Super je bila tudi vožnja s sankami, ker drveti med gorami in zasneženimi drevesi ni kar tako. 

Ta dan mi bo za vedno ostal v spominu, ker je bil to najljubši planinski izlet doslej.« (Klara, 

5.g) 

»To je bil najboljši izlet do sedaj. Najljubši del je bil, ko smo se s sankami peljali vse do 

avtobusa in ko smo se kepali.« (David, 7.g) 

»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se z Evo vozile na sankah. Suuupeerrr je bilo.« (Blažka, 4.g) 

»Najbolj se bom spomnil pohoda.« (Tijan, 2.g) 

»Najbolj mi je bilo všeč sankanje in kepanje.« (Jure, 2.g) 

»Bilo mi je všeč , da smo se vsi skupaj igrali.« (Žiga, 2.g) 

»Na poti smo našli veliki kup snega, ki smo ga spremenili v sankališče.« (Luka, 4.g) 

»Všeč mi je bila skakalnica in to, da smo se sankali in kepali.« (Jaka, 4.g) 

»Imel sem se super.« (Klemen, 3.g) 

»Moj najljubši dogodek je bil, ko smo se sankali in delali iglu.« (Val, 3.g) 

»Najlepše so mi bile gore, sneg in koča. Zelo lepo je bilo.« (Timi, 5.g) 

»Moj najljubši dogodek je bil, ko smo hodili po klancu navzdol, saj je moja lopata letela zelo 

hitro.« (Tai, 5.g) 

»Bilo je zelo lepo. Bilo je polno snega in zabave. Najbolj nama bo ostala v spominu planiška 

velikanka in ko smo videli kako so skakalci skakali na skakalnici.« (Miha Jaka in Gašper, 6.g) 

 

 


