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Učencem 5. razreda se je v tem šolskem letu kljub čudnim in posebnim pogojem dogajalo veliko 

lepega in posebnega, še posebej ob  koncu šolskega leta.  

Po dvodnevnem lovskem taboru so dokončno opravili tudi s pripravo na kolesarski izpit in le – tega 
opravili v torek, 22. 6. 2021. Dogodek je potekal v popoldanskem času, da so lahko bili prisotni tudi 
starši in ostali sorodniki učencev.  

Petošolci so se na izpit temeljito pripravljali, kar se je odrazilo tudi na rezultatu – vsi učenci so opravili 
kolesarski izpit v prvem poskusu. Na slavnostni podelitvi kolesarskih izkaznic so se nam poleg 
sorodnikov pridružili tudi policist, dva redarja ter g. ravnatelj. Vsak od njih je učencem poleg 
mentorice spregovoril nekaj pohvalnih in spodbudnih besed. 

V sredo, 23. 6. 2021, pa smo se za zaključek šolskega leta odpravili na pravo avanturo – s kolesi skozi 
jamo rudnika Mežica. Doživetje je bilo res posebno in učencem bo gotovo ostalo še dolgo v spominu. 
Kaj o tem doživetju pravijo sami, pa si preberite tukaj:  

1. Pohod v rudnik je bila prava pustolovščina. Zelo je bilo zabavno ampak tudi zelo mrzlo. Izvedeli 
smo zelo veliko zanimivih stvari in videli veliko kamnin. Vožnja s kolesi je bila dolga in ko smo 
vozili po rudniku, je zelo treslo. Ta pustolovščina se mi je vtisnila v spomin.         VITA L.                                                                                                                                                                                          

2. Včerajšnji dan je bil zelo zabaven, poučen in zanimiv. Takoj po šoli, ko je bila ura pol dve, smo 
se odpravili do parkirišča v Mušeniku. Ko smo se vsi zbrali, smo šli do rudnika. Vsi smo bili 
izmučeni, ker smo morali potiskati kolesa po strmem klancu do vhoda v jamo. Nato smo se 
preoblekli v toplejša oblačila in vodič in vodička sta nam dala naglavne čelade z lučmi. Prišli 
smo v jamo, kjer je bilo zelo mrzlo, zato še dobro, da smo se dovolj oblekli. V jami je bilo zelo 
zanimivo, ker smo šli s kolesi in ker je bilo zelo poučno. V gori naj bi bil tudi Perkmandelc. V 
jami je tudi zelo temno, kar smo preizkusili tako, da smo vsi ugasnili luči. Ta izlet je bil zelo 
dober, super je bilo tudi, ko smo se spustili po strmi cesti do kombijev.                  NEJA P.                                                                                       

3. Kaj mi je bilo najbolj všeč: -     Zgodba o škratu Perkmandelcu 
- Kolesarjenje 
- Rudniško dvigalo 
- Mineraliziran apnenec 
- Ko smo ugasnili svetilke 
- Ko smo se spustili po hribu navzdol                         VANJA P. 

4. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo vrgli kamen v jašek, tudi ko smo ugasnili luči in nam je vodič 
povedal, da ko rudarji niso imeli več luči, so sedli na tla in čakali na pomoč.        VAL K. K. 

5. Kaj mi je bilo najbolj všeč: -   Ko smo šli v jamo in se peljali s kolesi in je bilo veliko lukenj in nas 
je metalo sem ter tja 



- Ko je vodič povedal, kako je bilo, ko je rudarjem zmanjkalo luči 
(kar smo poskusili tudi sami) 

- Najbolj strašljivo je bilo, ko sem se skoraj zaletel v steno.  
                                                                               ŽAN K. 

6. Najbolj mi je bilo všeč, ker smo večino jame prevozili s kolesom. Vožnja je bila zelo zanimiva 
in včasih nekoliko ozka. Potem smo tudi stopili s kolesa in si ogledali veliko zanimivih stvari. 
Med njimi so bili različni predmeti in rudarsko dvigalo.                                               ALINA V. 

7. V podzemlju Pece mi je bilo najbolj všeč, ko je vodič Jaroš povedal o križu, ki so ga rudarji 
postavili, da so označili nevarnost (da je prepad ali jama, kjer so razstreljevali z dinamitom). 
Bile so mi všeč tudi šale in rudarsko dvigalo, ki so ga rudarji uporabljali za to, da so dvignili ali 
spustili rudo, orodje ali kamenje. Zanimiva je bila tudi jama, kjer so kamni izgledali, kot da so 
bele barve.                                                                                                                              NEJ Š. 

8. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se po jami vozili s kolesi. Všeč mi je bilo tudi, ko smo gledali 
stare predmete, na primer rudniško dvigalo. V tem rudniku je bilo kar mrzlo. Imeli smo se lepo 
in smo se zabavali.                                                                                                              DAVID P. 

9. Vožnja s kolesi v rudnik je bila fantastična. Vodička je bila zelo prijazna. Najbolj mi je bilo 
smešno, ko so fantje Urški skrili sedež s kolesa. Prišli smo do opreme rudarjev in poskusili smo, 
kako težak je svinec. Bila je zelo lepa izkušnja.                                                                ŠPELA O. 

10. Všeč mi je bilo kolesarjenje, rudarsko dvigalo, podkopi in miniranje ter podpisi rudarjev. 
Najbolj strašno je bilo, ko smo bili v čisti temi                                                                 ANŽE K. 

11. Najbolj mi je bilo všeč rudarsko dvigalo in vrtalnik za razstrelivo. Pri kolesarjenju je bilo zelo 
super, ker nas je zelo treslo, saj so tla neravna. Malo me je bilo strah, ko smo bili v čisti temi.                            
JURE K.                                                                                                                                                                      

12. Najboljše je bilo, ko je škrat Perkmandelc ukradel Urški sedež od kolesa. Res smo ga iskale. Na 
koncu smo ga le našle. Res zabavno!                                                                                  NEŽA Š. 

13. Kaj mi je bilo najbolj všeč: -     Zgodba o škratu Perkmandelcu 
- Kolesarjenje 
- Ko smo ugasnili luči, da smo dobili občutek, kako je v popolni 

temi 
- Stari podpisi rudarjev                                                   MARTINA L. 

14. Pred jamo smo dobili čelade in se razdelili. Šle smo pogledat rudarsko dvigalo. Najbolj všeč mi 
je bilo, ko smo ugasnili lučke. Najbolj strašljivo pa je bilo, ko mi je Prekmaldellc skril sedež na 
kolesu.                                                                                                                                    URŠKA M.  

15. Bilo mi je všeč, ko smo se s kolesi vozili skozi jamo in poslušali zanimivosti o jami. Všeč mi je 
bilo tudi, ko smo poslušali, kako kamen pada skozi več obzorij. Z nami se je pohecal tudi škrat 
Perkmandelc.                                                                                                                         ALISA S. 

16. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo vrgli kamenje in smo poslušali, kako dolgo pada do tal. Bilo je 
zelo zanimivo. Tudi vožnja s kolesom je bila zelo zanimiva in z ostalimi dekleti smo izumile 
glasni telefon. Tako je vodička preverila, če smo vse prisotne.                                      LARA K. 

17. V podzemlju Pece je bilo najboljše, ko smo poslušali razlago o rudniku in določene stvari. 
Najbolje je bilo, ko nam je vodič razlagal, kako je bilo nekoč, ko je rudarjem zmanjkalo luči. To 
smo za nekaj trenutkov preizkusili tudi sami.                                                                    JAŠA V. 

18. Kaj mi je bilo najbolj všeč: -     Razlaga 
- Uganke 
- Iskanje izgubljenega sedeža 
- Brez lučk 
- Rudarsko dvigalo 
- Star poklic rudarja                                                          NANA S. 

19. Zelo všeč mi je bila kolesarska pot in različne zanimivosti, kot na primer: o Perkmandelcu, ki je 
vedno nagajal rudarjem, če mu niso pustili kaj od malice. Zanimivo je bilo tudi, ko smo za 
kratek čas ugasnili lučke na čeladah. Najbolj me je bilo strah, da bi se izgubili.         JAKA R.                                                                                                                             



20. Včeraj je bilo zelo zanimivo. Najzanimivejši del se mi je zdel, ko smo gledali stare podpise 
rudarjev na stenah jame. Sicer pa je bilo zanimivo vse.                                                VITA J. P.  

Tako so se počutili petošolci in gotovo bi vas povabili, da tudi vi doživite tako izkušnjo.  
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Učiteljica in mentorica 

Andrejka Fajmut, prof. RP 

 


