ŠPORTNI TABOR

V petek, 28. 9. 2018, smo se nekateri učenci OŠ Škofljica odpravili na športni tabor, ki
sta ga organizirala učitelj Igor Repše in učiteljica Petra Veršnjak. Ob 13.30 smo se
zbrali pred športno dvorano, kjer smo že imeli pripravljene kovčke. Vkrcali smo se na
avtobus in ob 14. uri odpeljali proti morju. Po eni uri in pol vožnje smo prispeli v Lucijo.
Nastanili smo se v CŠOD Burja, kjer smo bivali nadaljnje tri dni.
Takoj smo šli v svoje sobe in razpakirali. Čez približno eno uro smo se začeli pripravljati
za 5-kilometrski tek, da bolje spoznamo okolico. Tekli smo po poti do solin in se čez
hrib vrnili proti domu. Po krajšem počitku smo se zbrali v predavalnici in naredili analizo
našega teka. Pogovarjali smo se, kakšna je bila naša povprečna hitrost in kakšna je
bila poraba kalorij in maščob. Do večerje je bila še ena ura, zato smo jo izkoristili za
druženje. Po večerji smo se odpravili na nočni sprehod do slaščičarne Cacao v
Portorožu. Tam smo pojedli sladoled in se vrnili v CŠOD in šli spat.
Naslednji dan smo se zbudili ob 7.30, saj smo imeli zajtrk ob 8. uri. Po zajtrku smo se
odpravili igrat odbojko na mivki. Igrišče je bilo tik ob morju, vreme sončno, zato smo
zelo uživali. Ko je bil čas za kosilo, smo se peš odpravili v dom. Po kosilu smo imeli
veliko prostega časa, da smo se lahko pripravili na kolesarjenje. Vzeli smo čelade,
nahrbtnike z vodo in malico ter kolesa in se odpravili na izlet. Kolesarili smo do
strunjanskega križa, kjer smo imeli čudovit razgled na morje in strunjanski klif. Vračali
smo se po dolgem hribu, s katerega smo se spustili v Portorož, vse do Lucije in do
našega doma. Do večerje smo imeli še analizo kolesarjenja in predavanje o zdravi
prehrani. Po večerji smo si privoščili sladoled v Luciji.
Naslednje jutro smo se zbudili dobre volje. Dopoldan smo dekleta kolesarile po solinah
do mejnega prehoda s Hrvaško in nazaj. Po kosilu smo pospravili sobe, pripravili
prtljago in se z avtobusom odpeljali na Škofljico, kjer so nas čakali starši. Tabor mi bo
ostal v lepem spominu.

Zala Grabner, 8.d, IP šolsko novinarstvo

