
VTISI IN MISLI MLADIH PLANINCEV OŠ OB RINŽI O TABORU NA POKLJUKI 

 

Na taboru sem bila skupaj s sošolci in sošolkami. Spali smo v zgornjem, najvišjem nadstropju 

Hotela Jelka, v sobi številka 18. Skozi okna smo gledali konje, krave in osličke. Čeprav je 

bilo zelo strmo in visoko, mi je s starejšo skupino osvojiti Viševnik na nadmorski višini 2050 

m. V jasnem vremenu smo videli gore in hribe daleč naokrog. Uživala sem in bilo mi je zelo 

lepo. 

 

Ula Robida, 5. b 

 

V soboto smo po kosilu odšli na Blejsko kočo, za nazaj pa peš prav do Hotela Jelka. Zvečer 

smo imeli predavanje o zavarovanih vrstah živali in rastlin, nato pa še nekaj delavnic. Drugi 

dan smo po zajtrku izpolnjevali dnevnike, nato pa smo se odpravili na Viševnik. Tabor je kar 

prehitro minil, le zakaj ni trajal dalj časa. 

 

          Tinkara Golja, 5. b 

  

Na taboru smo spali v zelo lepem hotelu, v sobi številka 18. Najbolj všeč mi je bil pohod proti 

Viševniku. Jaz in še dve prijateljici smo šle s starejšo skupino mladih planincev prav do vrha. 

Na 2050 m je bil krasen razgled, veter pa že pokazal svojo moč.  

 

          Eva Kljun, 5. b 

 

Ko smo šli proti Viševniku, sem na poti zagledal kamen v obliki srčka. Vzel sem ga s sabo, 

čeprav je bil zelo težak. Ob prihodu nazaj v hotel, v sobo št. 18, sem ga skril za posteljo, da ga 

ne bi kdo videl. 

 

Jaka Kosten, 5. b 

 

Na poti proti Blejski koči smo imeli več časa za občudovanje narave, saj hoja ni bila naporna. 

Ta pohod je bil zelo, zelo lep. Na Viševniku so kavke poskušale pojesti naše sendviče, vendar 

smo jim zmetali le nekaj koščkov. V Hotelu Jelka, v katerem som bili nastanjeni, smo dva dni 

bivali zares kot carji, hrana pa je bila tako dobra, da bi z veseljem ostali še nekaj časa. 

 

Lučka Perko, 4. b 

 

Ob prihodu v hotel in do sobe so mi stopnice predstavljale veliko oviro za kovček in strah pri 

hoji navzgor. V sobi pa spanje na super posteljah kar na tleh. Na krožniku sem se najbolj 

razveselila makaronove omake, pri hoji pa plezanja po skalah. Na taboru je bilo zelo, zelo 

lepo. 

 

Špela Mušič, 3. a 

 



 


