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PLANINARENJE NA SLJEME 

U nedjelju, 15. listopada 2017. g., prvi razred posjetio je Sljeme u 

pratnji razrednice Elme Opardije i odgajatelja Irnisa Ibrulja. 

U 11:30 sati okupili smo se na Trgu bana Josipa Jelačića i krenuli 

tramvajem prema Mihaljevcu gdje smo ušli u autobus koji nas je 

vozio na Sljeme. Sunce nas je grijalo od samog jutra što je upućivalo 

na prekrasan dan za izlet. Nakon 40 minuta vožnje došli smo na 

Sljeme i krenuli prema vidikovcu. 

Vidikovac i prelijep pogled 

Pogled na Hrvatsko Zagorje i Zagreb je bio prelijep, a naravno vidjeli 

smo i TV toranj koji je smješten na samom vrhu Sljemenu.  TV toranj 

visok je 169 metara i služi kao odašiljač radija i televizije.  



2 

 

 

Dok smo hodali, vidjeli smo topove koji proizvode umjetni snijeg i 

žičaru koja nije u funkciji.  

TV toranj 

Putem smo posjetili Sljemensku kapelicu koja je sagrađena 1932. godine u čast 

1000. obljetnice hrvatskog kraljevstva i 1300. obljetnice pokrštenja Hrvata.  

Sljemenska kapelica 
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Nakon kapelice gladni i umorni krenuli smo na štrukle. Putem smo naišli 

na hotel Snježna kraljica gdje smo se malo odmorili i odahnuli. Nakon 

kratkog odmora otišli smo prema Planinarskom domu „Puntijarka“ u nadi 

da ćemo se zasladiti štruklama, no velika gužva nas je spriječila.  

Tako smo ostali gladni, ali sva sreća naletjeli smo na gospodina koji je 

prodavao voće i pokupovali smo sve što se dalo kupiti. Hodali smo 

Sljemenom i jeli zdrave plodove. Umor nas nije spriječio da se zabavljamo 

i uživamo u prirodi.  

 

 

 

 

 

 

 

Odmaraju 
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Neki su se stvarno umorili 



 

 

Oko 16.30 sati smo ušli u autobus i

U autobusu nam je malo bilo tijesno, ali izdržali s
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Čekamo autobus 

Oko 16.30 sati smo ušli u autobus i krenuli natrag prema Mihaljevcu. 

U autobusu nam je malo bilo tijesno, ali izdržali smo.  

Umorni i gladni se vraćamo kući 

krenuli natrag prema Mihaljevcu. 
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Oko 18 sati stigli smo na Trg bana Josipa Jelačića i uputili se prema nama 

najdražem mjestu, a to je [objekt brze prehrane čije ime nećemo spominjati radi 

zabrane reklamiranja u školskim ustanovama]. Na kraju smo se svi mrtvi 

umorni, ali i punim trbuhom vratili svojim kućama. Dan nam je bio prelijep, ali 

malo i naporan. Vrijeme nam je brzo proletjelo. Naravno, u dobrom društvu i 

vrijeme brzo prođe. Društvo je bilo odlično i nije nedostajalo smijeha i zabave.  

 

                                          

                                                                                                                       Iman Kapetanović  


