Ponedeljek, 13. junij 2016
Juhu! Pa smo dočakali trinajsti junij! Petošolci gremo v šolo v naravi.
Ob 6.45 smo se zbrali na parkirišču ob šoli. Avtobus nas je že čakal. Svoje kovčke in
potovalke smo hitro zložili v prtljažnik. Gospe razredničarki sta nam dali še zadnja
navodila, gospod ravnatelj pa nam je zaželel srečno pot, mirno morje in veliko
sonca. Nato smo pomahali svojim domačim in krenili proti Krku.
Na poti smo se ustavili, pojedli malico in se malo razgibali. Ob prihodu v Baško smo
se razdelili v skupine in odšli v sobe. Hitro smo si nataknili copate in odšli na
kosilo. Njami! Bilo je dobro.
Pripravili smo se na kopanje. Ko smo prispeli na plažo, smo nestrpno pričakovali
testiranje. Skok v morje. Brrr, kako mrzla voda! A le za trenutek. Kravl in žabica
sta ogrela telo. Po testiranju so nas razdelili v skupine in vsaki določili plavalnega
učitelja. Skupine so bile mešane: dekleta, fantje, 5. a, 5. b, Osnovna šola Štore in
I. osnovna šola Celje. To nam je bilo všeč, saj smo med igro v vodi in pri drugih
dejavnostih stkali nova prijateljstva.
Večerja nam je teknila, a v mislih smo že bili pri spoznavnem večeru. Vsaka »soba«
se je morala predstaviti. Čeprav ni vsem prijetno nastopati pred vrstniki in
spremljevalci, smo se vsi potrudili in pripravili zabaven večer. Prisluhnili smo
instrumentalnim skladbam, pevskim točkam, se nasmejali skečem in šalam. Prvi
večer smo zaključili s plesom.
Utrujeni, a zadovoljni smo legli v postelje in odplavali v svet sanj.

Torek, 14. junij 2016
Na morju smo! Zakaj moramo vstati ob sedmih? Seveda, ker smo v šoli, v šoli v
naravi! Za nekatere je super, za druge muka – jutranja telovadba. A po njej smo
bili vsi lačni in smo z užitkom pojedli zajtrk.
Po zajtrku smo odšli na obalo, dve skupini pa na bazen. Vadili smo tehnike
plavanja. Bilo je super. V vodi smo se tudi zabavali, delali različne vaje in se
kratkočasili z vodnimi igrami, na skrivaj pa smo se tudi malo »špricali« in
»tunkali«.
Kosilo nam je teknilo, prosti čas pa smo izkoristili za twister in ostale družabne
igre, pogovore s prijatelji, prijateljicami in pisanje razglednic, ki smo jih kupili v
bližnji trgovini.
Potem smo odšli na plažo in nestrpno pričakovali panoramsko vožnjo z ladjo.
Peljali smo se ob obali in do bližnjih otokov. Kapitan nas je pogostil s sokom in
dovolil, da smo krmarili barko kot čist pravi kapitani. Bilo nam je zelo všeč.
Po večerji smo se polni lepih vtisov odpravili v sobe in zaspali ob misli na svoje
domače.

Sreda, 15. junij 2016
Po jutranjem „miganju“ in zajtrku smo odhiteli na bazen. V plavalnih skupinah smo
vadili tehnike plavanja. Bili smo pravi mali definčki.
Sledil je pričetek orientacijskega teka po Baški. Ustavljali smo se na mnogih
zanimivih postojankah po Baški in reševali naloge. Večini učencev je bila najljubša
postojanka pri sladoledarju. Z užitkom smo ga polizali.
Z mesta smo se vrnili sestradani, zato smo svoje trebuščke nasitili z odličnim
kosilom. Po kosilu smo si odpočili. Nekateri z branjem knjig, drugi s prepevanjem,
tretji z druženjem ob družabnih igrah ali reševanjem zanimivih križank.
Popoldne smo preživeli na plaži, kjer smo dobili zanimivo nalogo: vsaka plavalna
skupina je s pomočjo kamenčkov na brisačo oblikovala napis BAŠKA in ime svoje
SKUPINE. To je bilo tekmovanje, na katerem je zmagala skupina Meduze.
Čestitamo!
Sredin večer smo komaj dočakala dekleta, saj smo odšli v mesto. Kupile smo si
spominke. Še prej pa odšli do cerkvice na bližnjem hribu, od koder je bil čudovit
razgled na Baško in njeno okolico.

Četrtek, 16. junij 2016
Prvi del dneva je potekal enako kot prejšni dnevi, ampak kot vsak dan v Baški, je
tudi ta moral biti nekaj posebnega.
Čofotanje v morju, plavanje do „mize“, en ali dva skoka v vodo, izdelovanje
mozaika iz kamenčkov, kolesarjenje ali vožnja s skiroji so bile dejavnosti
četrtkovega dopoldneva.
Popoldan na plaži se je seveda pričel s plavanjem, nato so sledile športne igre v in
ob vodi, na katerih smo se pošteno nasmejali, za povrh pa še tobogani. Najboljši in
najbolj strm tobogan je bil rdeče barve, ta je bil najbolj obiskan. Vsak se je po
toboganu lahko spustil 5-krat. Bilo je noro zabavno!
Danes je potekal zaključni večer, na katerem smo prejeli plavalna priznanja, in dve
sobi nagrado za najbolj urejeno sobo. Vsak izmed nas pa je doživel tudi krst. Večer
smo zaključili z zabavnim plesom.
Utrujeni smo legli v posteljo in hitro zaspali.

Petek, 17. junij 2016
Tako hitro kot sem opisala teh nekaj dni, tako hitro je minila šola v naravi. Ta dan
je bil poseben samo zato, ker smo se ponovno sprehodili po mestu. Dolga
promenada, veter v laseh in sončni žarki, po vrhu vsega pa še zadnji “baški
sladoled”.
Po kosilu smo si ogledali fotografije celotnega tedna v Baški in se z avtobusom
odpravili proti Celju.
Vsega lepega je enkrat konec,
samo zato, da se še lepše stvari pričnejo – POLETNE POČITNICE.
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