
Zimski športni dan 
 

V sredo, 15. marca, smo se učenci 7. razredov odpravili na zimski športni dan. 

Izbirali smo lahko med drsanjem, smučanjem in pohodom.  

Na drsanje so nas spremljale učiteljice Metka Pukšič Mavsar, Katarina Hafner Blatnik in 

Jana Jan. Odpravili smo se ob 7.30. Drsali smo v ledeni dvorani Bled. Ledena dvorana 

Bled je ime hokejske dvorane na Bledu, ki je matična dvorana kluba HK MK Bled, pred 

tem pa nekdanjega kluba HK Bled. Zgrajena je bila leta 1979, leta 2002 pa prenovljena 

in sprejme 5.000 gledalcev. Poleg ligaških hokejskih tekem je leta 1991 gostila svetovno 

prvenstvo v hokeju na ledu. Od leta 1992 gosti tudi klubski hokejski turnir Poletna liga 

Rudi Hiti. Leta 2002 je gostila tudi šahovsko olimpijado, ob tem pa v dvorani redno 

potekajo tudi glasbeni koncerti. 

Prispeli smo okoli 8.30 in drsali do 10.30. Bilo je zanimivo, drsali so tako začetniki kot tudi 

tisti, ki drsanje trenirajo ali obvladajo. Po drsanju smo se odpravili še na enourni pohod 

okoli jezera. Ta nam je bil malo manj všeč, saj bi nas večina raje drsala, ampak je bilo 

prijetno, saj je bilo toplo. Na poti smo videli veliko različnih ptic, mimo je prišlo tudi veliko 

lastnikov s svojim psom.  

Ob 13. uri pa smo prispeli na Škofljico. 

 

Živa Rožej, 7. C, izbirni predmet šolsko novinarstvo 

 

V sredo, 15. 3. 2017, smo imeli 7. razredi športni dan. Lahko smo izbirali med 

zimskimi športi, ki so smučanje, drsanje in pohod. 

Smučarji so se zbrali ob 7.15 zunaj šole. Nato so odšli z avtobusom do Krvavca, kjer so 

smučali. Vrnili so se ob 15.30. 

Drsalci smo se zbrali ob 7.15 v avli šole. Nato smo z avtobusom odšli na Bled. Ko so prišli 

do Ledene dvorane na Bledu, so si izposodili drsalke (nekateri so imeli svoje) in si jih 

obuli v garderobi. Potem smo odšli na led in se drsali. Kasneje so prišle tudi druge šole. 

Med drsanjem so drsalci imeli počitek, ki smo ga izkoristili za malico in pogovor. Vrnili 

smo se ob 12.40. 



Za pohod so se učenci zbrali v avli šole ob 8.15. Na postaji Špica so šli na avtobus, ki jih 

je odpeljal do Rudnika. Od Rudnika so začeli hoditi proti Orlam. Na Orlah so se ustavili 

pri restavraciji. Tam so imeli malico in počitek. Po malici so odšli po cestni poti proti PŠ 

Lavrica, kjer so imeli ponovno počitek. V šolo so prišli ob 12.50. Na pohodu so se zabavali 

in se imeli lepo. 

 

Anja Janežič, Katerina Paunova, Polona Celarc Fotivec, 7. E, izbirni predmet 

šolsko novinarstvo 

 


