
AREH NA POHORJU – zimska šola v naravi za osmi razred 

 

1. dan (27. 1. 2022) 

Disciplina: odlično 

Ruška koča: odlično 

Hrana: odlično 

Vreme: odlično 

Pred šolo smo se zbrali ob šestih zjutraj. Nato smo se odpravili na Areh 

na Pohorju. Tja smo prispeli ob desetih in imeli eno uri in pol prostega 

časa na snegu. Potem smo odšli v Ruško kočo, kjer smo imeli kosilo. Po 

kosilu smo imeli čas, da smo se razporedimo po sobah. Ob štirinajstih 

smo odšli na smučišče. Večina nas je prvič stala na smučeh, toda 

začetni strah se je ob pomoči in pod budnim očesom naših učiteljev 

kmalu razblinil. S smučanjem smo zaključili po šestnajsti uri. Po prihodu 

s smučišča smo imeli nekaj prostega časa in potem odšli na nočni pohod 

z lučkami. Ko smo prišli nazaj, smo povečerjali. Po večerji smo imeli 

ponovitev FIS pravil. Do dvaindvajsete smo klepetali, se družili in igrali 

družabne igre ter se nato odpravili spat. Prvi dan je bil zanimiv in 

zabaven. 

 

 

 

2. dan (28. 1. 2022) 

Disciplina: prav dobro 

Ruška koča: odlično 

Hrana: odlično 

Vreme: odlično 

Učitelji so nas zbudili ob 7:30 in imeli smo nekaj časa, da smo se 

preoblekli in pripravili na nov dan. Najprej smo pozajtrkovali. Po zajtrku 

smo odšli na smučišče. V smučanju se nas je veliko že izboljšalo. Po 



smučanju smo odšli na kosilo. Po kosilu smo imeli zelo malo prostega 

časa, saj nas je čakalo še popoldansko smučanje. S smučišča smo se 

vrnili malo po šestnajsti uri. Najprej smo se odpočili, nato pa smo imeli 

kviz Male sive celice z znanim sestavljavcem kvizov za oddajo Male sive 

celice Darkom Hederihom. Po večerji nas je zabaval čarodej Grega, ki 

nas je naučil nekaj čarovniških trikov. Do dvaindvajsete ure smo se lahko 

zabavali in imeli prosti čas, dokler nismo odšli spat.  

Drugi dan je bil naporen, a vseeno zanimiv in zabaven. 

 

 

 

3. dan (29.1.2022) 

Disciplina: odlično 

Ruška koča: odlično 

Hrana: odlično 

Vreme: odlično 

Učitelji so nas zbudili ob 7:30 in imeli smo malo časa, da se pripravimo 

na nov dan. Najprej smo pozajtrkovali. Po zajtrku smo se že odpravili na 

smučišče. Ko smo končali z dopoldanskim smučanjem, smo se odpravili 

na kosilo. Po kosilu smo imeli nekaj prostega časa in potem nas je 

čakalo še popoldansko smučanje. S smučišča smo prišli približno ob 

šestnajsti uri. Najprej smo si malo odpočili, nato pa nas je obiskal 

planinec, ki nam je s pomočjo diapozitivov pokazal malo Pohorja. Po 

predstavitvi smo se odpravili na večerjo. Po večerji smo imeli 

predstavitev o astronomiji oziroma vesolju. Do dvaindvajsete ure smo 

imeli čas, da se »spakiramo«, ker se bomo naslednji dan že odpravili 

domov. 

Tretji dan je bil zanimiv in prijeten, a tudi naporen. 

 

4. dan (30.1. 2022) 

Disciplina: odlično 



Ruška koča: odlično 

Hrana: odlično 

Vreme: odlično 

Poslavljamo se od smučišča, Ruške koče in Pohorja, prijaznega in 

gostoljubnega osebja, ki je poleg naših učiteljev te dni skrbelo za nas.  

Vsi smo mnenja, da je bila zimska šola v naravi super, imeli smo se zelo 

lepo, vreme nam je bilo vse dni naklonjeno. 

Čeprav je prišel čas odhoda prehitro, se veselimo srečanja s svojimi 

domačimi. 

Vipavska dolina prihajamo! 

                                                          Erik Maximiljan Štemberger 

 

 

 



 

 


