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V torek, 24. septembra, se je naš razred 2. F odpravil na raziskovalni tabor v Ravne na Koroškem, kjer
smo prebivali v hostlu Punkl. Z avtobusom smo se popeljali po avtocesti in večina nas je še spala.
Profesorica nam je med vožnjo predstavljala zgodovino Velenja in Raven. Že pred odhodom na tabor
smo imeli priprave, kjer smo se razdelili v skupine, glede na dejavnost, s katero smo se želeli ukvarjati
na taboru. Prva skupina je obiskala vrtec, kjer so zabavali otroke, se z njimi igrali in ustvarjali plakate
o varnosti. Drugi so odšli v osnovno šolo, kjer so spoznali, kako poteka šolski program za otroke s
posebnimi potrebami in se z njimi tudi spoznali ter izpeljali program, ki so ga pripravili. Na Karitasu je
bilo nekaterim sošolcem predstavljeno delo in namen te organizacije, ki pomaga ljudem v stiski.
Nekaj se jih je odpravilo tudi v dom za ostarele, kjer so z njimi igrali tombolo, imeli telovadbo ali pa se
s starejšimi ljudmi le pogovarjali. Naloga še zadnje skupine pa je bila raziskati, kakšna je
pripravljenost ljudi Raven na Koroškem, da bi tam izvedli projekt Varna točka.
Ugotovili smo, da so ljudje zelo prijazni in pripravljeni prevzeti odgovornosti, ki bi jim jih Varna točka
prinesla. Vsi, mi kot tudi uslužbenci v posameznih inštitucijah, ki smo jih obiskali, smo bili zelo
navdušeni in prijetno presenečeni. Vsi smo lepo sodelovali in se hkrati tudi zabavali.
V prostem času smo imeli na sporedu športne igre in prvi večer smo se lahko odšli kopat v bazen.
Tisti,
ki
se
niso
želeli
kopati,
pa
so
ostalim
spekli
palačinke.
Drugi večer pa se nam je pridružil še naš učitelj fizike Rok Capuder, ki nam je predaval o astronomiji,
na koncu pa smo si zunaj ogledali tudi nočno nebo.
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