
SMUČANJE NA KRVAVCU 
 

V ponedeljek, 12. januarja 2015, smo se vsi sedmi razredi OŠ Sava Kladnika Sevnica odpeljali na 
dolgo pričakovano šolo v naravi.  
Ko smo prišli do vznožja Krvavca, smo morali vso prtljago, smuči in palice odnesti  v vstopno 
postajo. Kdor je imel veliko prtljage, se je namučil, da jo je po stopnicah sam prinesel do gondol.  
Nekateri so bili iznajdljivi in so najprej nesli smuči, potem pa prtljago. Peljati se z gondolo je bilo 
za večino učencev super, za tiste, ki se bojijo višine, pa prav nič prijetno. 
Naš cilj je bila koča Rozka. Pri smučanju smo se razdelili v štiri skupine. Mojo skupino je vodila 
najprej  učiteljica Vera, kasneje pa učiteljica Tanja. Bilo je zelo zabavno, ko smo se smučali z 
balončki. Sami sebi smo se smejali, saj smo zgledali prav grozno in smešno; a le tako smo se 
naučili pravilno smučati. Mislim, da je bil najboljši del smučanja takrat, ko smo se spustili po beli 
strmini.  
Vsak dan smo imeli tudi kakšno poučno urico. Poslušali smo predavanje učitelja, ki  nam je 
pripovedoval razne zgodbe, ki so se mu pripetile. Nekatere so bile zelo smešne. Imeli smo tudi 
športni dan. Ustavili smo se pri koči, kjer so nam ponudili topel čaj. Zelo je prijal. Med potjo je 
moja sošolka izgubila luč, ker ji je padla iz rok. 
Zadnji večer je bila podelitev priznanj in zabava. Priznanja smo dobili vsi učenci. Disko pa je bil 
nekaj posebnega. Vsi smo noreli in peli. Plesali smo polke ali pa z glavo migali v ritmu glasbe. Ko 
so nastopile hrvaške pesmi, pa smo pa vsi stopili v krog in kar se da naglas peli pesmi.  
Ko smo se vračali domov, smo komaj čakali, da vidimo svojo družino, se odpočijemo in prespimo 
cel vikend. Na Krvavcu je bilo res zelo lepo, zabavno in poučno. Naučili smo se dobro smučati. 
Upam, da bom še kdaj obiskala Krvavec, ker mi je bilo smučišče zelo všeč. 
 

Alja Možina, 7. b 


