
                                             DAN NA SNEGU 

1. februarja smo imeli športni dan in odšli smo v naravo, da se sankamo, 

smučamo, vozimo z vrečami … 

En dan prej je zapadlo veliko snega, tako da je vsak lahko šel na svoj najbližji hrib, 

se pripravil in že smo se sankali, smučali, delali snežake, se kepali. 

Jaz sem naredila snežaka in se sankala. Pri snežaku mi je malo pomagal moj ati, 

drugo pa sem vse naredila sama. 

Športni dan je bil zabaven, vesel in razigran. 

Nina Koren, 6. razred 

 

ZIMSKO VESELJE 

V ponedeljek smo učenci 6. razreda uživali na snegu. 

Zbudil sem se rano, da sem lahko ujel jutranji zoom sestanek s sošolci in 

razredničarko. Pogovarjali smo se, kako bomo preživeli dan na snegu. 

Potem sem se oblekel v topla oblačila, poiskal sanke in se šel sankat na hrib pri 

cerkvi. Sankal sem se dve uri. Družbo mi je delala psička Mila. Sankal sem se tudi 

z lopatko. 

Ko je mama prišla iz službe, sva se kepala.  

NA snegu sem preživel lep dan. Užival sem v sankanju in se zabaval, ko sva se z 

mamo kepala. Škoda le, da se na snegu nisem mogel družiti s prijatelji. 

Aleks, 6. razred 

 

SUPER ŠPORTNI DAN 

Zunaj je zapadel sneg, zato smo lahko imeli zimski športni dan. 

Športni dan se je odvijal v ponedeljek dopoldan. Jaz sem se na bližnjih hribih 

sankala.  

Zjutraj sem se zbudila, pojedla zajtrk ter šla na zoom. Po tem sem se oblekla in 

šla ven na sneg. Sankala sem se na različnih mestih in vmes sem šla tudi kdaj 

noter. Sankala sem se sama. Ko sem šla noter, sem spila čaj in pojedla mandarino. 



Malo sem se sankala s sankami in nekaj tudi z lopatko. Med sankanjem me je kar 

zeblo zaradi mraza. 

Športni dan se mi je zdel zelo zelo super in rada bi ga še ponovila, saj sem se 

zabavala. 

Manica, 6. razred 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

Bil je čudovit zimski ponedeljek, pravšnji za smučanje, sankanje in druge zimske 

aktivnosti. 

Po jutranjem vstajanju sem se uredila in se priključila sošolcem na zoomu.  

Ko smo končali, sem takoj odšla ven, na sneg. Najprej sem utrdila pot, nato pa se 

dolgo smučala po super progi s skakalnico.  

Ko sem se vrnila v hišo, sem nekaj časa brala knjigo, nato pa sem spet šla smučat. 

Toda popoldansko smučanje ni bilo tako dobro kot dopoldan. 

Ta dan je bil super in zelo sem se zabavala. Zdi se mi, da smo doživeli popoln 

zimski športni dan na daljavo. 

Iza, 6. razred 

 

ZIMSKI DAN 

V ponedeljek zjutraj smo se z učiteljem preko zooma  pogovarjali, kaj bomo počeli 

na zimskem športnem dnevu. 

Nato sva se s sestro zimsko oblekla in vzela s seboj čaj. Šla  sva ven in  vzela sani, 

vreče in pekač. Nato sva se šla spuščat po hribu navzdol. Bilo je zelo zabavno  in 

veliko sva se smejala.  

Potem sva vmes šla pit čaj in vzela s seboj telefon, da sva drug drugega slikala. 

Slikala sva se zraven snežaka, naredila sva angelčka in se še nekaj časa sankala. 

Za konec pa sva še se valjala po hribu navzdol. 

Ta športni dan je bil zelo dober, res sem užival v njem. Bilo je zabavno.   

Nik, 7. razred 

 



POREDNI MAČKI                   

Prvi februar 2021 je bil zelo lep in zasnežen. 

Ko sem se zjutraj zbudil, sem si umil zobe, se oblekel in se dobil z razrednikom in 

sošolci na zoomu.  

Po pogovoru sem nekaj pojedel, se primerno oblekel in se odpravil na sneg. Na 

snegu sem začel graditi snežaka. Ko je bil snežak skoraj končan, je eden od naših 

mačkov zraven njega pustil POTIČKO. Ko sem jo videl, sem se začel smejati. 

POTIČKO sem počistil in dokončal snežaka.  

Ko sem snežaka dokončal, sva se z mamo odpravila na sprehod. Na sprehodu sva 

se malo kepala, saj je bil sneg dovolj trd za izdelavo kep. Po prihodu domov smo 

se z razrednikom in sošolci še enkrat dobili na zoomu. 

Na športnem dnevu sem se zabaval. Po mojem mnenju mi je naloga na športnem 

dnevu uspela. 

Denis, 7. razred 

 

VSAK NA SVOJEM BREGU 

Zime nas vedno bolj poredko razveselijo s snegom.  Prav zato smo bili zelo veseli, 

ko je  sneg končno  pobelil našo pokrajino.  

V ponedeljek, 1.2.2021, smo imeli učenci šole Podlehnik zimski športni dan. Letos 

smo ga izvedli kar od doma. 

Učenci smo že v nedeljo od učitelja Mirka dobili vse informacije, kako bo športni 

dan potekal. 

Ponedeljek smo, kot vsak dan, začeli z razredno uro. Učitelj Jaka nam je 

sedmošolcem  povedal, da po končanih zimskih dejavnostih naložimo slike 

športnega dne na spletni zid. Dogovorili smo se tudi, kdaj se ponovno dobimo na 

videokonferenci. 

Najprej sem poiskal zimska oblačila. Ker sem bil sam doma, je trajalo kar  nekaj 

časa, preden sem našel vse, kar sem potreboval. Ko sem se oblekel, sem vzel bob 

za sankanje in se odpravil na bližnji hrib. Družbo mi je delal naš maček Feliks.  

Zunaj je bilo zelo mrzlo, zato sem vzel zraven termovko s čajem. Ker je bil sneg 

zamrznjen, sem dobil pri vožnji z bobom veliko hitrost. Nekajkrat sem se celo 

prevrnil. Bilo je super, le hoja nazaj na hrib mi ni bila najbolj všeč.   



 

Ko sem se nasankal, sva se s Feliksom odpravila nazaj domov. Odločil sem se, da 

pred hišo naredim snežaka in s tem razveselim svoje domače. Sneg je bil 

zamrznjen in težko sem delal kepe. Naredil sem malo drugačnega snežaka in 

kasneje sem bil  navdušen nad svojo mojstrovino. Ko sem ga gledal, sem si mislil, 

da je točno takšen, kot je današnji svet, na glavo obrnjen. 

In že je bil čas, da se odpravim v hišo, pošljem slike in počakam na razredno uro. 

Učitelj Jaka je pogledal slike in nas pohvalil, ker smo zelo aktivno in ustvarjalno 

izvedli športni dan. 

Čeprav smo izvedli športni dan vsak na svojem bregu, smo se imeli lepo. Želim pa 

si, da ga naslednje leto preživimo skupaj, na istem bregu. 

Tinai, 7. razred 

 

 

 

 



RAJANJE NA SNEGU 

Vedno, ko se zbudim, najprej pogledam skozi okno. V nedeljo me je presenetil 

sneg. Ni ga čez belo odejo. Na glas sem v sobi že kričal, da je sneg. Šel sem dol 

pogledal na urnik in še eno presenečenje. Jutri bo športni dan, je bilo zapisano v 

našem urniku. 

Zjutraj smo imeli zoom in se dogovorili glede športnega dne. Veliko idej mi je šlo 

po glavi, kaj vse bi lahko naredil iz snega. Po zoomu je prišel Danai. Odločila sva 

se, da bova naredila avto iz snega. Toplo sva se oblekla in šla ven. Prvo sva si 

navozila sneg z dvorišča in z brega. Oblikovala sva ga kar nekaj časa. Valjala sva 

se po njem, da bi bil čimbolj trd. Na koncu sva ga občudovala, pa naredila slike. 

Tudi peljala sva se z njim v namišljeno deželo. 

Za potokom sva delala angelčke, se kepala, hodila po snegu, delala poti in gledala 

drevesa v gozdu, ki so bila bela. Oponašala sva zajčke, kako skačejo po snegu. 

Nato sva se odločila, da greva še na sosedov breg. Šla sva na vrh brega in 

tekmovala, kdo se bo prej skotalil dol. Velikokrat sva se kotalila po bregu in se 

zraven smejala. Bila sva čisto bela od snega. Danaiu sem dovolil, da je zmagal. 

Sneg je bil moker, midva pa tudi. Malo sva še pohajkovala po snegu in se odpravila 

domov. 

Ta dan mi je bil zelo všeč, ker je po dolgem času spet zapadel sneg. Na snegu sem 

užival, veliko sem se smejal Danaiu in občudoval njegove vragolije na snegu.  

Želel bi si , da bi bilo spet tako veliko snega kot nekoč.  Vsi starejši se bahajo, 

koliko snega so imeli, kaj vse so na snegu počeli od decembra do konca februarja. 

Domen Meško, 8. razred 

 

SPUST Z JABLOVŠKEGA TRIGLAVA 

Na zasneženem ponedeljkov dan nas je čakal športni dan na snegu. Tega dne sem 

se zelo veselila. Dan se je začel takole. 

Najprej  nas je čakal zoom, kjer smo se dogovorili, kako in kaj bo danes. Po zoomu 

sem se toplo oblekla ter se odpravila na sneg. Odločila sem se, da se bom prvo 

sankala po našem Triglavu :). 

Šla sem po sanke ter se spustila navzdol. Šlo je kar hitro. Ko sem se nehala 

sankati, sva z mami spustili konje na pašnik, da so se zdivjali ter še poiskali kakšno 



travico pod snegom. Igranje se je končalo in nato sem popeljala žrebičko na manjši 

sprehod, kjer sva delali trikce in vzgojo. Bila je zelo pridna.  

Ko sva končali z avanturami urami na snegu, sem šla nazaj noter, kjer sem spila 

nekaj toplega. Čakal pa me je en zoom, kjer smo ugotovili, da smo še vsi bili celi 

:).  

Znova sem se odpravila ven, kjer sem z živalicami ter prijatelji lovila skupne 

trenutke in spomine s fotoaparatom. 

In tako se je končal moj dan. Zelo sem bila vesela v družbi živalic in bližnjih. Želim 

si še več takšnih dni <3. 

Tjaša, 8. razred 

 

KARANTENSKI ŠPORTNI DAN 

Športni dan v karanteni je nekaj posebnega, saj jih prej nismo preživljali doma. 

Pa čeprav bi ga rajši preživela s sošolci, sem si tudi doma ustvarila lep dan. 

S svojim športnim dnevom sem pričela z iskanjem vse potrebne opreme za 

smučanje in sankanje, saj je nekaj časa nismo potrebovali.  

Nato sva si z mamo spekli girpo ter še skuhali domači čaj. Malo sva se okrepčali, 

potem pa šli na hrib, kjer sem si prvo naredila progo za vožnjo. Mami me je tudi 

posnela, da sem imela vse potrebne dokaze za razredničarko.  

Potem sva še pa skupaj naredili majhnega snežaka z mačjimi pomagači, bratu pa 

sva na sosednji breg odnesli sanke, kjer se je sankal s svojimi sošolci. Nato sem 

šla domov ter vse slike naložila v padlet, kasneje smo imeli še skupno ZOOM 

srečanje, kjer smo sporočali o našem dnevu.  

Ta dan bo mi ostal prav posebej v spominu, kajti tudi sam se lahko imaš lepo, pa 

čeprav pogrešaš družbo. Upam, da bo ta karantena hitro minila, da se bomo lahko 

s sošolci spet družili in veselili skupaj, tudi na snegu. 

Gaja Fideršek, 8. razred 

 

 

 

 



ČRNO NA BELEM 

Med vikendom je naše haloške hribe pokrila bela odeja snega. Učitelji so se odločili, 

da v ponedeljek, 1.2.2021, izvedemo zimski športni dan.             

V  ponedeljek sva z bratom zjutraj najprej opravila zoom z razrednikom. Po osmi 

uri sva se začela pripravljati, da bova odšla na sneg. Topla sva se oblekla in skuhala 

čaj. Vzela sva se potrebno za na sneg in odšla ven. Za sosedovim gradom je lep 

hrib, zato sva se odločila, da bova tam preživela najino zimsko dopoldne.  Opazila 

sva, da ima najin sosed postavljen električen pastir, saj poleti tam pase krave. Nik 

je pastir spustil na tla, da se bova lahko sankala. Skupaj sva se usedla na sani in 

se spustila po hribu. Ko sva se hotela zapeljati čez žico pastirja, naju je ustavilo in 

oba sva padla s sani. Skupaj sva se zelo nasmejala.  

Potem sva ugotovila, da ne bo šlo in odšla na drugo stran hriba. Tam sva preživela 

dopoldne. Najprej sva se spuščala s sanmi, ampak sva se naveličala. Zraven sani 

sva imela tudi črne vreče, s katerimi je bilo bolj zanimivo, saj sva se po hribu 

spustila dlje kot s sanmi. Imela sva tudi majhno skakalnico, čez katero sva malo 

skočila in se zraven velikokrat nasmejala.  

Potem sva odšla in se s čajem malo ogrela ter prišla nazaj na progo. Nik si je 

zraven prinesel tudi star pekač za pečenjem, s katerim se je spuščal. Najbolj sva 

se nasmejala, ko sem se spustila in čez skakalnico skočila tako, da sem se obrnila 

in z glavo gledala skoraj nazaj. Ta trenutek mi bo zavedno ostal v spominu. Na 

koncu sva se še kotalila po hribu navzdol in se nama je zelo vrtelo, ampak je bilo 

tudi del heca.  

Dan mi bo ostal v spominu, saj sem se zelo sprostila in vse odmislila. Veliko sem 

se nasmejala, kot že dolgo ne. Skupaj pa sva z bratom bila na svežem zraku in v 

naravi. 

Vanesa, 8. razred 

 

DAN NA SNEGU IN S SVOJO DRUŽINO 

Bil je prav lep zimski dan. Naša šola je zelo aktivna tudi v času korone, in sicer 

smo dan izkoristili za športni dan, ki je bil poseben. 

V ponedeljek, 2. 2. 2020, smo se učenci šole Podlehnik zabavali na snegu doma s 

svojo družino. Ob 7. 50 smo se učenci osmega razreda skupaj z razredničarko 

pogovarjali o športnem dnevu. 



Moj športni dan se je začel tako, da sva s sestro Niko najprej pojedli zajtrk, se 

nato oblekli v primerna oblačila in se skupaj s psičko Luno najprej odpravili na 

sprehod, ki je bil zame zelo sproščujoč. 

Po sprehodu, ki je trajal eno uro, sva jaz in oče začela ustvarjati snežaka, medtem 

pa je moja sestra delala progo za sankanje. Z očetom sva se zelo potrudila, za 

piko na i pa sva dodala še lonček za glavo snežaka. 

 

Po končanem delu me je sestra fotografirala s snežakom, saj smo morali na 

padletu poslati dejavnosti, ki smo jih izvedli. Ob 9. 30 uri me je sestra končno 

slikala, a slika ni bila najboljša, saj sem pristala v smrekah, ampak ne skrbite, sem 

vredu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na koncu sva se s psičko Luno slikali in skupaj smo se odpravili nazaj v hišo. Ker 

je naša razredničarka bila v skrbeh, če smo vsi celi in zdravi, smo se dobili na 

zoomu. Seveda smo bili vsi z dvema nogama in rokama,  zato smo z zoomom 

končali, kar je tudi pomenilo, da se je športni dan zaključil. 

 

Športni dan je res bil letos nekaj zelo prečudovitega zame, saj sem se imela lepo 

s svojo družino, četudi me je bolela zadnjica od sankanja. 

Upam, da naslednje leto ne bo potrebno športnega dneva delati doma, ampak v 

šoli, saj res že zelo pogrešam šolo, sošolce in učitelje. 

 

 

Kaja Merc, 8. razred 

 

 



ZIMSKI DAN 

Prvega februarja smo imeli športni dan. Zjutraj so nam učitelji podali navodila, 

kako bo potekal dan in kako ga bomo izvedli. Ko so nam vse razložili, se je  športni 

dan začel. 

Jaz sem se takoj odločil za smučanje. Najprej sem se toplo oblekel. Pripravil sem 

si rokavice, čelado, pancerje in smuči. Ko sem se oblekel in pripravil, sem začel 

smučati. Športni dan sem izvajal sam doma. Nekajkrat sem se spustil po bregu. 

Bilo mi je zelo zabavno. Tako sem se smučal, dokler ni prišel konec športnega dne. 

Športni dan sem zaključil tako, da sem pospravil vso opremo in očistil smuči. 

Potem sem šel v hišo na toplo, se spočil in že smo imeli zoom konferenco z 

razredničarko.  Povedali smo, kako nam je bilo, kaj smo počeli zunaj in tako se 

nam je zaključil športni dan. 

Asmir, 9. razred 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

Verjetno zadnji letošnji obisk snega smo 1. februarja 2021 v šoli izkoristili za 

športni dan na daljavo. 

Po dolgem času so bila zoom navodila kratka in jasna - toplo se oblecite in uživajte.  

Z veseljem sem ugasnila računalnik za cel dopoldan. S sestrama smo začele brskati 

po omari  in iskati topla oblačila. S svetlobno hitrostjo smo bile pripravljene. »Ko 

bi le šlo to tako hitro tudi ostale dni,« se je smejala mami.  

Z nasmehom na obrazu smo se zapodile na sneg. Napihnile smo obroč in blazino, 

namenjeno za sneg. Vsaka je imela svoj pripomoček. Srečo imamo, da živimo na 

hribovitem podeželju, kjer je za ta užitek potrebno le par korakov iz hiše. Spuščale 

smo se po strmini, ki je bila od zgoraj videti strašljivo. Spust je trajal par sekund, 

hoja navzgor pa je bila kar utrujajoča. Vreme nam je bilo naklonjeno, zato nas ni 

zeblo. Izgubile smo občutek za čas. Zaslišale smo mamin glas, to je pomenilo, naj 

pridemo domov.  

Ob pitju toplega čaja in gledanja posnetkov naših padcev sem se v sebi še ves 

dan smejala. 

Zoja, 9. razred 

 



ŠPORTNI DAN NA DALJAVO 

V ponedeljek, 1.februarja, smo izvedli zimski športni dan, ki pa se je razlikoval od 

prejšnjih. 

Dan se mi je začel s pogovorom na ZOOMU, z našo razredničarko. Dala nam je 

navodila, kako naj bi naš dan potekal.  

Ko smo se pogovorili, se je vsak odpravil v “akcijo”. Ker je v nedeljo, 31.1, zapadel 

sneg, nam to ni delalo večjih težav. Ta teden sem preživela v Mariboru, zato sem 

imela malo manj snega kot pa v Halozah. Ampak sem se kljub temu znašla.  

Naredila sem snežaka, ki mu je ime Lucija. Kasneje ob 12.00 smo bili dogovorjeni 

z razredničarko, za še en ZOOM sestanek. Po tem sestanku sem šla na daljši 

sprehod. Seveda sem naredila še par fotografij, ki sem jih naložila na padlet. Tam 

sem videla slike drugih otrok iz drugih razredov, ki so sodelovali na športnem 

dnevu. Nekateri so se sankali, smučali in tudi bordali. Po vsem tem sem si naredila 

še nekaj toplega čaja. 

Ja… ta športni dan se je definitivno razlikoval od prejšnjih. Seveda mislim na to, 

ker se je izvajal na daljavo. Glede športnega dneva imam mešane občutke 

predvsem zato, ker je to bil zame zadnji zimski športni dan osnovni šoli. 

Nataša, 9. razred 

 

 

 

  

 


