
Škola u prirodi: Novi Vinodolski (6.6.-10.6.2022.) 

 

Dragi dnevniče, 

Nadam se da se ne ljutiš što ti dugo nisam pisala, ali 

provela sam pet nezaboravnih dana s prijateljima iz razreda u 

Novom Vinodolskom. Kako bih ti se iskupila za usamljenost, 

opisat ću ti što smo sve radili tamo kako bi se i ti osjećao 

dijelom naše vesele ekipe: 

1. dan: učiteljica nas je obavijestila kako se trebamo okupiti 

ispred naše škole u 8.45h. Činilo mi se kao dovoljno 

vremena, ali kad sam uzela svoj crveni kofer ispunjen 

sitnicama za stvaranje uspomena, shvatila sam da će put 

do škole malo duže trajati.       

U busu sam dijelila mjesto s najboljom prijateljicom M. 

koja je uspjela ponijeti kofer veći čak i od moga. Znaš 

nju... Prva znamenitost je bila tvršava Nehaj u gradu 

Senju. Čvrsto sam se primila za M. ruku misleći kako će 

me bura otpuhati, ali uspjeli smo ući u tvrđavu i čuti puno 

zanimljivosti o tom uskočkom kraju.  

Oko 14h smo stigli u naš smještaj – Dom Crvenog Križa 

– gdje nas je dočekao ukusan ručak i večer puna plesa uz 

naše drage studentice s učiteljskog fakulteta. Čak sam 

osvojila i diplomu za najbolju plesačicu. Eh da, skoro sam 

zaboravila, uspjeli smo se i kupati već prvi dan. Ne brini, 

čuvale su nas naše brižne učiteljice koje super i plivaju – 

Branka, Perica i Marijana.  

 



2. dan: nakon tjelovježbe i doručka nas je dočekao plavi 

vlakić kojeg smo svi nazvali Tomica te nas je uz 

zanimljivu vožnju kroz Novi Vinodolski dovezao do 

Narodnog muzeja Novi Vinodolski gdje smo naučili o 

povijesti Vinodolskog zakonika, ali vidjeli i puno zanimljivih 

povijesnih predmeta unutar muzeja. Meni je najzanimljiviji 

bio spomenik prstu jednog čovjeka. Da, to je uistinu 

pravi, osušeni prst. Ispred muzeja smo kupili puno 

suvenira. Ja sam kupila plavu narukvicu s mojim imenom, 

a M. narukvicu s privjeskom kornjače.        

Nakon ručka smo posjetili Rijeku i Astronomski centar u 

kojem smo naučili puno o planetama i svemiru. Pogledali 

smo i film u digitalnom planetariju i osjećala sam se kao 

da letim prekrasnim prostranstvima svemira i družim se 

s galaksijama. Nakon Astronomskog centra smo posjetili i 

svetište na Trsatu.  

Večer smo proveli u igrama bez granica, a učiteljice u 

ispunjavanju radnih listića – e to se zove pravda! 

3. dan: u prijepodnevnim satima smo posjetili Crikvenicu i 

Aquarium Crikvenica gdje su nas dočekale raznovrsne 

jandranske i tropske ribe. Najzanimljiviji su mi bili morski 

psi i pirane.  

Vrijeme nakon ručka smo proveli u panoramskoj vožnji 

brodom uz Novi Vinodolski i Crikvenicu. Iskoristili smo i 

posljednje zrake sunca te ponovno proveli nezaboravno 

vrijeme na plaži.  

Na večer smo imali kino na otvorenom, ali se ne sjećam 

filma jer sam bila jako umorna i zaspala nakon pola sata. 

Barem mi je tako M. ispričala.        



4. dan: Tijekom jutarnjih sati smo naučili puno o rješavanju 

sukoba s prijateljima iz razreda uz pomoć radionice Ne 

rugaj se, ali i upoznali raznovrsne biljne vrste u 

Arboretumu. U svemu su nam pomogle naše divne 

studentice.  

Zadnju večer smo proveli zabavljajući se tijekom talen 

showa u kojem su nastupali mnogi učenici iz moje škole.  

5. dan: nakon pospremanja soba i spremanja kofera, zaputili 

smo se u blagovaonicu na naš posljednji doručak u Školi u 

prirodi. Premda smo bili tužni što je našem boravku u 

Novom Vinodolskom došao kraj, radovala sam se 

roditeljima koji su me obećali čekati pri povratku ispred 

škole. I da, u 13h su me čekali s osmijehom na licima. Ovo 

ću uistinu pamtiti cijelog života.       


