
                    SMUČARSKI TEČAJ 
 

 

Smučarski tečaj smo izvedli v sodelovanju s smučarsko šolo Branik Pohorje. Z njimi 

sodelujemo že nekaj let in glede na odzive staršev in otrok, je sodelovanje zelo uspešno. 

 

Tako smo tudi letos otroke odpeljali na snežne planjave, da bi se naučili osnovnih veščin 

smučanja.  

Vsak dan, po zajtrku, smo se z avtobusom odpeljali do smučišča in se do kosila varno 

pripeljali nazaj v vrtec. Smučarskega tečaja se je udeležilo tečaju 19 otrok iz skupin Delfini in 

Veverice. Otroke sva spremljali dve spremljevalki, Petra Majerič in Lilijana Rumež. 

 

In kako je potekal naš smučarski dan? 

Otroci so prihajali v vrtec do 7.30 ure. Pojedli smo zajtrk in v smučarski opremi odšli pred 

vrtec, kjer nas je čakal avtobus. Prvi dan smo imeli veliko opreme, saj smo s seboj peljali tudi 

smuči, pozneje pa smo jih puščali v hiški ob smučišču. Nekaj otrok si je smučarsko opremo 

izposodilo kar ob smučišču. Po vsakodnevni prijetni vožnji z avtobusom, so nas ob smučišču 

pričakali prijazni vaditelji in vaditeljice smučanja. Dnevi smučanja so se pričenjali s 

pregledom smučarske opreme. Nato so otroci razdeljeni v skupine, glede na prehodno znanje 

smučanja, začenjali z vadbo. Prvi dan je bil za nekatere naporen, saj so prvič stali na smučeh, 

v naslednjih dneh pa so že vsi junaško smučali. Vaditelji so znali pričarati prijetno vzdušje ob 

uporabi mnogih rekvizitov, ki so popestrili dogajanje. Spremljevalki pa sva pomagali pri 

vsem drugem kar sodi zraven, dajali podporo ter spodbujali otroke ob progi.  

 

Po dobri uri vadbe, so imeli odmor ob čaju in piškotih. V tem času so se nekoliko odpočili in 

segreli. Dnevi so hitro minevali in otroci so bili vsak dan bolj spretni na smučeh.  

 

               
 

Ob zaključku smučarskega tečaja so se pomerili na tekmi, ki je bila organizirana na otroški 

progi Bolfenk na Pohorju, ker je na progi pri pohorski vzpenjači zmanjkalo snega. 

Zmagovalci so bili vsi, saj so brez izjeme progo presmučali in dobili težko pričakovane 

pokale, ki jih je podeljevala Lisička (maskota). Tekmo so spremljali tudi starši, ki so 

navdušeni spodbujali svoje male smučarje. 

 

 



                                                    Vsi so dobili pokale. 

 

S tekmo se je naše prijetno druženje na snegu zaključilo.  

Uživali smo vsi - predvsem pa otroci, ki so se ob tem tudi veliko naučili in pridobili lepo 

izkušnjo.   

   

 

                                                                                                      Vzgojiteljica, Lilijana Rumež  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


