
ZIMSKI ŠPORTNI DAN 5. R. 

ZDRAV ZAJTRK, TELOVADBA, HIŠNA OPRAVILA IN IGRE NA 

SNEGU. 

Moj dan je potekal kar dobro, zjutraj sem se zbudila in se oblekla šla v dnevno 
sobo in naredila vaje.   
Naredila sem si pogrinjek in zajtrk. Za zajtrk sem pojedla sadje, jogurt in 
kosmiče .  
Po zajtrku sem se odpravila ven in naredila domača opravila.  
 Odšla sem nazaj noter in  še malo pospravila hišo.  
Nato sem se oblekla v smučarska oblačila in odšla ven. Odšla sem na Planino.  
Na Planini sem se imela odlično. Srečala sem tudi učiteljico Metko in še nekaj 
otrok iz šole.  
 Tam sem se sankala, učiteljica nas je pa slikala.  
In tako se je končal moj športni dan .  
Anja 

  

 

Pozdravljeni. Jaz sem se imela super. Šla sem na Planino, zraven sta šla Noa in 
Žanin. P;S:(in še ati). 
Kaja   
  
Za zimski športni dan sem se imela super. 
S Kajo in svojim bratom smo šli na Planino in 
s sabo smo vzeli sanke. Tam smo srečali tudi veliko sošolcev.Bilo mi 
je zelo zabavno, še posebaj ko smo se spuščali po hribih s sankami.  
Žanin 
 
Danes sem  imela super dan. Zjutraj sem se zbudila malo po sedmi uri. Najprej 
sem se preoblekla in umila. Nato sva si z Martino pripravili zajtrk. Skuhali sva 
hrenovke in čaj. Poleg sva jedli še kruh. Atiku sem skuhala kavo. Potem sva 
pospravili nered, ki sva ga naredili v kuhinji. Pospravili sva tudi sobo, ki je bila 
razmetana še od včeraj. Okoli desete ure sva se odpravili ven. Oblekli sva se v 
smučarske hlače in bundo. Sanke sem imela pripravljene že od včeraj. Ata mi 
je  pokazal kako se sanke namaže s svečo,  da so hitrejše. Z Martino sva se 
sankali ob hiši. Potem sva peljali na sprehod še našega psa. Bil je zelo vesel, ker 
se je lahko igral na snegu. Našli smo super velike ledene sveče. Potem sva se 
tudi kepali in se kotalili po snegu. Ker sva bili čisto mokri je ati rekel, da morava 
v hišo na topel čaj. Potem smo jedli kosilo. Po kosilu nisem šla nič več ven, ker 



je bila megla. Z Martino sva potem še telovadili ob vajah na youtube. Sedaj sem 
pa že pošteno utrujena in grem samo še pod tuš in spat.  
Monika 

 

Ko sem zjutraj vstal sem imel jutranjo vadbo, si pripravil zajtrk, pospravil za 

sabo, naredil še vaje za ogrevanje. Nekaj čez pol deveto pa sem odšel ven na 

sneg, kjer sem se sankal in zabaval. 

Lovro 

 

 

 

 

 

 

 



 


