
 

 
Tudi v vrtcu Kidričevo smo letošnjo šolsko 

leto organizirali smučarski tečaj s SK Branik 

Maribor – smučarska šola Pohorje. Udeležili 

so se ga otroci skupine veveric in delfinov. 

Tečaj je potekal v mesecu januarju od 

23.01.2017 do 27.01.2017. Spremljevalke 

otrok so bile vzgojiteljice Suzana Žnider, 

Darja Tement in Monika Horvat. 

Namen predšolske šole smučanja je bil, da se 

otroci navadijo na smučarsko opremo 

(smučarski čevlji, smučke, čelada) in si 

pridobijo pomembne spretnosti za razvoj 

smučarskega znanja (vstajanje po padcu, 

vzpenjanje po bregu, prehajanje iz visoke v 

nizko prežo, ustavljanje…). Samo pridobivanje znanja je bilo zelo pestro, saj so vaditelji z 

različnimi igrami in vajami popestrili delo na smučišču. 

Zjutraj so se otroci zbrali v vrtcu ob 7.00 uri, 

kjer so imeli zajtrk in po zajtrku ob 8.00 uri 

smo se odpravili na Bellevue, kjer so nas 

čakali usposobljeni vaditelji smučanja. 

Nekateri otroci so se s snegom in smučmi 

spoznali prvič, nekateri pa so že bili 

»izkušeni smučarji«, zato so jih razdelili v 

skupine. Poligon je bil opremljen s 

pripomočki, ki služijo tako učenju kot 

zabavi otrok.  

Vlečni trak pa je omogočal otrokom 

samostojno vožnjo na polovico ali sam vrh 

poligona, strokovno usposobljeni učitelji pa 

varen spust po poligonu. 

Poligon je bil dovolj velik tako, da je bilo postavljenih več prog, kar je omogočalo učenje 

smučanja otrok z različnim predznanjem. 

Tečaj je potekal 5 dni po dve šolski uri, kjer je otrok lahko sledil navodilom učitelja. Po 

zaporednih dneh tečaja pa pomeni kontinuirano znanje, ki se na koncu potrdi v naučenih 

veščinah. 

 

Otroci so bili ves čas tečaja dobre volje in vsi so 

osvojili ta začetni tečaj smučanja s spustom po 

poligonu, kjer so jim učitelji zadnji dan v petek 

pripravili progo z štartno listo jih opremili v drese s 

številkami in izvedli tekmovanje. Vrhunec tečaja pa 

je bil prihod maskote »LISIČKE«, ki je otroke 

pričakala na cilju in jih razveselila s pokali. 

Vsi otroci, ki so se udeležili tečaja so za dosežen 

uspeh dobili »POKAL« smučarske šole Branik v 

katerem pa je bila tudi vstopnica za adrenalinsko 

vožnjo s sanmi po Mariborskem Pohorju, kar jim je 

zelo veliko pomenilo. 

 

 

Zapisala:  

vzgojiteljica, Suzana Žnider 
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