
ŠPORTNI DAN: POHOD IN KROS - VRBJE 

23. 9. 2022, smo se z učenci od 1. do 4. razreda odzvali povabilu ZKŠT Žalec in izvedli 
športni dan ob ribniku Vrbje, kjer smo z udeležbo na krosu proslavili dan slovenskega 
športa in odtekli predsednikov tek. 

Okoli 8. ure smo se peš napotili proti iz Gotovelj. Pot nas je vodila skozi vas, mimo trgovine 
Lidl, vse do železnice, skozi vas Vrbje, preko potoka Struga in mimo hmeljišč vse do jezera.  

                              

Ob ribniku je bilo že zelo živahno. Igrala je glasba, govoril napovedovalec in vse je bilo 
skrbno pripravljeno. Najprej smo se ogreli.  

  

                                  



Pod vodstvom enega od organizatorjev prireditve, športnega pedagoga in znanega 
športnega komentatorja, Petra Kavčiča, smo krenili na startno mesto krosa. Otroci, stari 
toliko kot mi, smo pretekli četrtino poti okoli ribnika Vrbje. Startali smo po razredih; 
prvošolci z vseh šol udeleženk (OŠ Petrovče, POŠ Trje, POŠ Gotovlje in 3. razred I. OŠ 
Žalec) skupaj, drugošolci skupaj… 

Da se na progi kdo ne bi izgubil, je pred nami tekel tekač atletskega kluba, seveda 
zelo počasi, ker smo bili veliko mlajši od njega. 

 

                 

           



Seveda pa brez dobre malice iz nahrbtnika in različnih iger ne gre. Tekali smo, se igrali 
na napihljivih igralih, navijali za učence predmetne stopnje, ki so pretekli zares veliko 
pravi kros - celotno pot okoli ribnika, zaploskali tistim, ki so prejeli medalje, na koncu pa 
vsi skupaj zaplesali še Ponirkov ples. 
 

        
 

     
 

  Čas nam je vsem hitro mineval in čakala nas je pot nazaj, a pošteno priznamo, da smo 
nazaj prehodili le del poti, del poti pa so nas peljali s kombijem. Tudi to je bilo posebno 
doživetje. Naš športni dan se je zaključil z nasmeški na obrazu in priznanjem za 
sodelovanje na predsednikovem teku v rokah. Ta dan ob isti uri so namreč tekali otroci 
po mnogih slovenskih mestih, snemala nas je tudi televizija in objava o tem je v časopisu. 

 

                                    


