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OSILNICA, maj 2012 

 

V ponedeljek, 7.5.2012, smo šli v šolo v naravi. Ko smo prišli v hotel, smo dobili 

sobe. Najprej smo razpakirali. Vsak dan smo imeli druge aktivnosti. Streljali smo 

z lokom, plavali, lovili ribe, veslali, si ogledali divje svinje... 

Zadnji večer smo imeli zabavo z discom. Šola v naravi mi je bila všeč zato, ker 

smo se družili s prijatelji. 

Gilbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šoli v naravi (Osilnica) je bilo mega super. Sobe so bile dovolj velike  in lepo 

pospravljene. Hrana je bila odlična, prav tako pa pijača. Vsi dogodki in doživetja 

so bila res kul. Tudi  vodiči so  bili zelo prijazni. Delavci so bili zelo gostoljubni. 

   

                                                                                                    Brina 

 



OSILNICA, maj 2012 

 

 

Pred odhodom v šolo v naravo me je skrbelo, kdaj bo prišel avtobus, saj je 

petnajst minut zamujal. Kar oddahnila sem si, ko smo končno sedeli v avtobusu. 

Po poti smo se s sošolci in sošolkami igrali »flašo resnice«.  

V Osilnici mi je bilo najbolj všeč, ko smo plezali po plezalni steni, pa tudi vse 

ostalo. Prišla sem skoraj do vrha, a potem žal nisem mogla več, ker je bil to že 

tretji poizkus.  

Ne spomnim se, da mi kaj ne bi ugajalo, razen rižote z bučkami.  

Vse pohvale za tako urejene objekte, pa tudi okolico. 

 

To je bila moja najljubša šola v naravi od vseh, katere sem do sedaj doživela. 

Zahvaljujem se vsem, ki so skrbeli za nas, da smo preživeli nepozabno šolo v 

naravi. 

                                                                                                          Manca 
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V  šoli  v naravi  je  bilo  lepo, 

kot  na  počitnicah 

prav  zares  tako. 

Plavamo, plezamo, ribe lovimo, 

skupaj z  Mariom loke  držimo. 

Hodimo, hodimo veliko v hrib, 

zdaj   predstavi  se nam Sašo vodnik. 

Raftamo, pojemo s Tomijem  skupaj. 

PRAVA ZABAVA JE  ŠOLA V NARAVI.  

          

                                                                                     Žana 

 



OSILNICA, maj 2012 

 

Najbolj mi je ostal v spominu dogodek, ko smo šli na sprehod na kmetijo. 

Bil je lep sončen in vroč dan. Šli smo na kmetijo, kjer so imeli divje prašiče, 

konja, krave in psa. Pes je bil bernski planšar. Takoj nam je pritekel naproti in se 

nam pustil božati. Nato smo spoznali konja. Zelo se nas je razveselil in ko smo 

mu dajali travo, se je videlo, da mu še bolj ugajamo. Šli smo še h kletki z divjima 

svinjama. Skrili sta se pod korenine. Bili sta samček in samica. Povedali so nam, 

da če smčka pustimo blizu novorojenih otročičkov, jih poje.  

Potem smo se odpravili po vročem soncu nazaj proti hotelu. Na poti nazaj smo 

srečali veliko gosenic svarilnih barv – črno rumenih. Nato smo hodili po gozdu 

in preko ceste je tekel potoček. Jan se je zelo močno zaigral v vlogi Jack Spairja. 

Bor pa je v travi ob cesti ujel črička, hotel ga je odnesti v hotel, a mu tega ni 

dovolila učiteljica Helena.  

Naša vodička nam je med potjo povedala legendo o Petru Klepcu. 

                                                                                                                              Zoja 
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V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, ko smo odšli na raftanje. Zelo zabavno je bilo, 

ko smo se s čolnom zaleteli v breg na hrvaški strani. Proti koncu raftanja smo se 

zaleteli še enkrat, tokrat v nasprotno ekipo. Na raftanju smo imeli vodiča Maria.  

V Osilnici mi je bilo zelo zanimivo tudi na 

ribolovu. Tudi takrat nas je vodil Mario. V reki 

Čabranki smo ujeli dve ribi; eno je ujela Miša in 

drugo Žana.  

Tudi na pohodu je bilo zelo dobro. Na poti smo 

videli močerada, ob poti pa konja in koze. Ko smo odšli še malo naprej, smo 

videli v kletki dve divji svinji. Ena se je valjala pod korenino. Ko je končno vstala, 

smo opazili, da ima poškodovano nogo. Dali smo ji ime Nogica. 

                                                                                                                     Vanja 

 

 

Najboljša oseba je bil MARIO.  

 
Zakaj? 

                                              Ker je zabaven, duhovit in prijazen.     

                                                                                                                                  Jure                                           
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Vse je bilo super! 
                                        Urban       
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Najbolj mi je bil všeč rafting. Zelo dobre so bile brzice, saj smo tam skoraj 

poskakovali v čolnu. V našem čolnu  je bila tudi učiteljica. Na začetku smo težko 

veslali v ritmu, na koncu pa nam je šlo že bolje. 

Zelo všeč mi je bil tudi disco in Osilnica ima talent. Bile so same dobre pesmi.  

                                                                                                      Ana 

 

 

 

V šoli v naravi mi je bilo zelo lepo, ko smo odšli raftati. Zelo smešno je bilo, ko je 

Juretu voda odnesla veslo. Malo slabše je bilo to, da smo mogli tako hitro 

domov.  

                                                                                                                          Sabina 
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V šoli v naravi mi je bilo najbolj všeč, da smo plavali. Učili smo se kravl in prsno 

plavanje. Za nagrado smo šli lahko v jacuzzi. Tam je bilo super. Ni mi bilo všeč, 

da smo šli na pohod. Dobil sem žulj.  

                                                                                                                  Al  

 

 

 

Všeč mi je bilo vse, razen tega, da 

smo v adrenaliskem parku samo 

plezali po plezalni steni. Gospod 

Sašo, ki se ukvarja z bodybuildingom 

mi je bil še posebej všeč, ker je imel 

velike mišice. Pokazal nam je eno od 

poz. Takrat so njegove mišice še 

posebej izstopile. Povedal mi je, da 

bo imel kmalu tekmo.                                                                                                    

                              Nika  
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V četrtek smo šli raftati  z  Mariom.  S  sabo  smo  vzeli gumijaste  čolne. Obleka  

za raftanje je bila zelo čudna. Ko smo prispeli do reke  Kolpe, so  punce  šle  

prve  raftati,  za  njimi  pa  fantje. Mario  nam  je najprej  povedal, kako  se  drži  

vesla, ko pa  smo  začeli,  nam  je  povedal, kako  se  vesla  in  kakšen  tempo 

potrebujemo. Ko  smo  prišli  do  brzic,  smo  šli  zelo  hitro. Mario nam  je  

povedal  tudi,  kako je treba  veslati pri  brzicah  in kakšen  tempo  rabimo. Na 

polovici  poti smo  se  zaleteli  v  zid. Proti  koncu smo  prehiteli  punce  in  ko  

smo  prišli  na  cilj  smo  se  veselili  zmage. 

                                                                                                          Damir 

     

                    



OSILNICA, maj 2012 

 

V Osilnici mi je bil najbolj všeč adrenalinski park. Veliko smo plezali in skakali na 

oprimke. Zelo zanimivo je bilo tudi na raftingu. Ko smo se spuščali po brzicah, je 

bilo noro. Edino to mi ni bilo všeč, da sem dobil klopa. 

                                                                                                           Maksim  

 

Meni je bilo všeč v šoli v naravi takrat, ko smo plavali, raftali, ribarili, pohod, 

kjer smo videli močerada, konje, psa, krave in divje svinje. Vodnik Mario je bil 

zelo prijazen. Naučil nas je loviti ribe, streljati z lokom in ostale dejavnosti. 

Pri plezanju so trije priplezali do vrha in bili najuspešnejši. To so bili Urban, 

Brina in Žana.  

                                                                                                        Manca Marguč, 4.b 

 

V hotelu Kovač je bilo tako lepo, da bi šla 

tja vsako leto. Punce smo bile navdušene 

nad sobami.  

Moj najlepši dogodek se mi je zgodil prvi 

dan, ko smo začeli plavati. Ko smo šli lovit 

ribe, je pogumna Manca dobro vrgla in 

ujela ribo. Z ribo smo se slikali.  

Nato mi je učiteljica Tina naredila venček iz marjetic.  

Teh pet dni ne bom nikoli pozabila. To je bila najboljša šola v naravi. 

                                                                                                       

                                                                                                           Adrijana  
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V šoli v naravi mi je bila najbolj všeč plezanje na štirikotnem lesenem plezalu. 

Všeč mi je bilo tudi raftanje, kjer je bil z nami Mario. Všeč so mi bili tudi drugi 

vodiči. 

                                                                                                                Klemen  

 

Meni je bilo vse všeč !  

A bom raje govorila o raftanju. 

Raftanje na reki Kolpi je bilo zelo 

dobro. Oblekli smo se kot 

pingvini in hodili tako kot oni. Ko 

smo prispeli do reke Kolpe, smo 

se usedli v čoln. Čeprav smo 

začeli dve minuti pred drugo 

skupino, nas je le-ta prehitela. 

Zelo je bilo zabavno, ko smo se 

peljali  po brzicah.                                                                                        

                                                                                                                                            Tia  
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Najboljši dogodek, ki mi je 

ostal v spominu je, ko smo 

šli na rafting.  

Bilo je v četrtek popoldne. 

Odšli smo v hiško, da bi se 

preoblekli. Slekli smo se, 

oblekli opremo, jopič. Obuli 

prevelike mokre čevlje in 

nadeli čelado. Nato smo kot 

vojaki odšli v dva kombija. Vozili smo se pet minut in prispeli. Z nami sta šla tudi 

vodiča Mario in Sašo. Čolna sta odvlekla do reke Kolpe, mi pa smo se medtem 

razdelili v dve skupini. V prvo punce in dva fanta (Neven in Luka), v drugo pa 

vseh sedem fantov. Sašo je šel z nami, Mario pa s fanti. Usedli smo se na čoln, 

prijeli vesla in odveslali. Čez nekaj minut pa se je pojavila prva brzica. Nato še 

druga in tretja. Pri tretji smo se zaradi toka obrnili, a smo se kmalu lepo 

poravnali. Potem smo se ustavili, da bi nabrali ploščate kamne. Spet smo 

odrinili. Naslednja brzica nas je poškropila. Voda je bila ledeno mrzla. Nato pa 

smo zagledali učiteljici. Punce smo zmagale. Nekateri so se šli pomočit v Kolpo. 

Nato pa smo se veselo odpeljali k hotelu.  

                                                                                                             

                                                                                                        Juta  
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V  sredo popoldan smo se odpravili na  rafting. Najprej  smo si oblekli  posebne  

hlače  in obuli posebne  čevlje. Sedli  smo v kombi in čez nekaj minut smo se že 

usedli v čoln in raftali. Gospod Mario nas je razdelil v dve  skupini,  tako kakor  

smo  sedeli v  kombiju. Ko smo se veselo vozili po vodi, smo videli hiše. Po eni  

uri smo prispeli  na  cilj.                                                                      

                                                                                                          Daniela  
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Moj najboljši dogodek je bil rafting. Tam smo se zelo zabavali. Z nami sta šla 

tudi vodiča Mario in Sašo. Mario je rekel, naj si oblečemo neoprensko obleko in 

rešilni jopič, obujemo čevlje in na glavo poveznemo čelado. Potem smo šli v 

kombije in se odpeljali do reke Kolpe. Tam sta Mario in Sašo položila čolna v 

vodo in mi smo šli v njih, končno smo speljali. Veslali smo in veslali do prvih 

brzic, brzice smo komaj čakali. Ko smo prišli do tretjih brzic, smo se zaradi toka 

obrnili. Zelo nas je poškropilo. Veslali smo k neki obali, kjer smo nabrali kamne 

in nato šli naprej. Ko smo prišli do cilja, smo znosili vse kamne k cesti. Nato smo 

lahko šli v vodo. Voda je bila zelo mrzla. Ko sem prišla iz vode, me je zeblo. 

Šole v naravi sem se zelo veselila. Zelo smo se zabavali, družili in veliko plavali. 

Najbolj pa sem uživala na raftingu.  

                                                                                                            Ela  
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Z vami, učenci in osebjem gostilne Kovač, smo se imeli lepo in 

nepozabno tudi učitelji Andreja, Peter, Helena in Tina. 

 

 

 

Pri nastanku knjižice so poleg avtorjev prispevkov in ilustracij sodelovale učenke Sara, Žana  in 

Daniela, ki se jim zahvaljujemo, do so z velikim veseljem in zavzetostjo pretipkale zapisana besedila. 

Zahvala podjetju Emunio, ki je omogočilo tiskanje knjižice. 


