
Zapisi iz dnevnika 

Sobota, 17. 9. 

Danes smo se ob sedmi uri zjutraj zbrali pred našo šolo, da pričnemo z našo avanturo po 

Jadranskem morju. Okoli treh smo prispeli v Sukošan. Odnesli smo vse svoje stvari pred 

barko. Dolgo smo čakali, da smo se lahko vkrcali in odpluli, saj je skiper Ivo moral še prevzeti 

jadrnico. Ko nas je učiteljica Katarina končno poklicala, da lahko pridemo na jadrnico, smo 

bili vsi zelo veseli in neučakani. Žan je na barki poleg skiperja edini fant. Okoli šeste ure zvečer 

smo končno odpluli. Bilo je zelo lepo, saj je sonce ravno zahajalo. Pluli smo tudi po temi, kar 

je bilo čudovito. Pristali smo v Biogradu, kjer smo tudi prespali. N. 

Danes je končno napočil dan, ki sem ga nestrpno čakala. Odpravljam se na Mirno morje. 

Prispeli smo v Sukošan. Stvari smo pretežno že znosili v jadrnico in ker sem bila v dolgih 

rokavih, sem se preoblekla, saj je bilo zelo vroče. Čez nekaj časa sva z Natalijo spoznali Žana,  

Amadejo, Rebeko in učiteljico Nino, ki bodo z nami bivali na jadrnici. Najprej smo bili vsaka 

skupinica zase, nakar je prišla učiteljica Katarina in nas peljala na sladoled. In ko smo ga 

pojedli, smo se pričeli pogovarjat. Preden smo prvič izpluli, sta nam skiper Ivo in učiteljica 

Katarina namestila rešilne jopiče, ki so nam bili ravno pravšnji. Nato smo odšli v kabine in se 

razpakirali. Končno smo odpluli in bilo je super, osupljivo … Vsi smo slikali, snemali in 

poslušali skiperja, ko nam je razlagal. Tudi sončni zahod je bil zelo lep. P. 

 

Nedelja, 18. 9. 

Iz  Biograda smo odpluli proti marini Frapa. Pluli smo dolgo časa, ampak nam ni bilo dolgčas. 

Nekaj časa sem lahko vozila jadrnico in ni tako težko. Prav zabavno je! Tudi kopat smo se šli, 

vendar je bila voda mrzla. V marini smo iskali zapestnice prijateljstva in našli nove prijatelje. 

Tudi disko je bil super, saj smo tudi tam spoznali prijatelje. N. 

Danes smo spali do osmih. Odpluli smo in pojedli zajtrk. Pluli smo kar šest ur, medtem pa sem 

zelo dolgo časa vozila jadrnico. Med vožnjo smo pletli tudi zapestnice, da smo si krajšali čas 

in da nam ni bilo slabo, saj je bilo morje valovito. Pred marino smo se šli kopat, v morje smo 

skakali kar z jadrnic. Ko smo končno prispeli v marino Frapa Rogoznica, smo pojedli kosilo, ki 

je bilo odlično. Po kosilu smo odšli iskat prijatelje z zapestnicami. Po večerni prireditvi smo 

imeli disko. Končal se je prehitro. Plesali smo kot nori. Noč je bila spet deževna. P. 

 

Ponedeljek, 19. 9. 

Iz marine Frapa smo se zgodaj zjutraj odpravili na otok Šolta. Tam smo imeli modno revijo, 

bilo je super. Bili smo domine. Kostume smo izdelali iz vrečk za smeti in rumenih samolepilnih 

pik. Vsi so nas fotografirali. Potem smo imeli krst. Na našo ladjo je prišel bog Pozejdon z 

dvema spremljevalcema, piratoma. Jedli smo tudi palačinke s čokolado in bile so odlične. To 



potovanje mi je res všeč, saj sem spoznala veliko novih prijateljev. Res nočem, da se konča, 

saj ne želim izgubiti stikov z drugimi. Upam, da bomo še kdaj ponovili kaj takega. Danes sem 

res uživala, zdaj pa se počasi odpravljamo spat. N. 

Danes se imamo ful fajn. Zjutraj smo se odpeljali v marino Maslenica na Šolti. Ko smo 

prispeli, smo izdelali kostume. Bili smo domine. Imela sem številko 6/6. Bilo nas je zelo sram, 

ampak tudi druge jadrnice so imele svojo predstavitev in bili so prave šeme. Potem ko smo se 

pokazali, smo imeli »palačinke party«. Palačinke so bile na naši jadrnici boljše kot pa tiste, ki 

so jih pekli na kopnem. Med peko pa smo imeli krst. Krstil nas je bog morja Pozejdon in 

njegova dva pomočnika. Po krstu so ostali štirje odšli na sprehod, jaz pa sem ostala na velikih 

stopnicah in gledala zvezde ter se pogovarjala z dvema novima prijateljema, ki sta prišla do 

mene. Ko so prišli nazaj, se je ravno začel disko na prostem in smo se še bolj zabavali. Po 

koncu diska pa je seveda prišlo spanje. P. 

 

Torek, 20. 9. 

S Šolte smo zjutraj odjadrali proti Kašteli. Na poti smo se ustavili, odvrgli sidro in se kopali ter 

vozili z gumenjakom, ki smo ga imeli na jadrnici. Učiteljica Katarina nam je skuhala super 

rižoto in puding. Celo pot do Kaštele smo sedeli na premcu. Ko smo pristajali, smo šli risat 

zastavo. Odšli smo si delat tatuje. Prišli smo na ladjo, vzeli broške prijateljstva in iskali pare 

po celi marini. Meni je ena padla v vodo, saj mi je zdrsnila iz roke. Ampak je učiteljica na 

srečo imela svojo in mi jo je dala. S to broško sem našla Avstrijca in Slovenca. Učiteljica Nina 

nam je kupila tudi sladoled. Zvečer pa smo imeli piknik na plaži, kjer so igrali na bobne. Sedeli 

smo, se pogovarjali in uživali. N.  

Danes, ko smo se zbudili in se uredili, smo se odšli slikat. Oblečenih smo imeli več majic, tako 

da smo izgledali kot čebule, ko smo se slačili. Po slikanju smo se odpravili na pot. Na poti smo 

vsi otroci in seveda učiteljica Nina ležali na premcu in polovica nas je zaspala. Ko sem se 

zbudila, je mimo nas priplula jadrnica 92, kjer imamo prijatelje, s katerimi smo se pogovarjali 

kar vsak s svoje jadrnice. Na poti smo spustili sidro in se kopali. Tudi s čolnom smo se peljali in 

bilo je zelo zabavno. Naredila sem si kar tri tatuje, potem pa smo do večera iskali prijatelje z 

broškami. Našla sem kar štiri nove prijatelje. P. 

 

 

Sreda, 21. 9. 

Danes je bil dan za igre. Prenašali smo vrč vode na glavi, izdelali smo broške, poskušali smo 

tudi oživljanje na lutkah, igrali smo na bobne … Žan, edini fant na naši jadrnici poleg skiperja, 

je nas dekleta vozil na vozičku za prtljago po marini. Bil je naš taksist. Bilo je zelo zabavno. 



Opravili smo tudi skipper junior izpit. Imeli smo predavanje o napravah na jadrnici. Zvečer pa 

smo imeli disko. N. 

Cel dan smo imeli različne igre: igre z vodo, igre z velikanskim balonom, premagovanje ovir, 

izdelovali smo tatuje, izvajali umetno dihanje, spoznavali osnove prve pomoči itn. Zvečer smo 

imeli zaključno predstavitev držav na velikem odru, kjer so udeleženci Mirnega morja peli, 

plesali in predstavljali svoje države, na velikem platnu pa so predvajali naše slike. Potem je 

seveda sledil disko in zabava s prijatelji. P. 

 

Četrtek, 22. 9 

Danes smo se zbudili zgodaj zjutraj, saj smo ob osmi uri odpluli. Iz marine Kaštela je odplulo 

vseh 118 jadrnic. Pluli smo ena za drugo v formaciji, dvignili jadra in čakali na odštevanje po 

radijski vezi. Vsi naenkrat smo začeli piskati s piščalkami, ki smo jih dobili vsi udeleženci Flote 

miru. Piskali smo kot nori. Bilo je zelo glasno. Nato smo se poslovili in vsaka jadrnica se je 

odpravila proti svoji marini. N. 

Danes sem ponovno vozila in skiper mi je rekel, da mi gre zelo dobro. Ko sem končala, sva z 

Žanom igrala enko, Rebeka pa je samo gledala. Nato smo kar med vožnjo imeli kosilo, tako 

da so se krožniki peljali iz enega konca mize na drugega, kar je bilo zelo smešno. Po kosilu 

smo prvič prispeli na otok Prvič v luko Prvič. Ko smo prispeli, smo se takoj odšli kopat. Po 

kopanju pa smo odšli na jadrnico in imeli smo čas, da smo s starim kruhom hranili ribice. Bilo 

jih je na stotine. Po večerji sem na premcu odkrila stolček. Malo sem sedela, nato pa so prišli 

prijatelji z jadrnice 92 in vsi smo bili zelo veseli. Ko smo se malo podružili, smo odšli na 

sprehod in ko smo prišli nazaj, smo se spet pogovarjali s prijatelji z različnih bark, dokler 

nismo morali spat. P. 

 

Petek, 23. 9. 

Pluli smo 4 ure. Popoldan smo se ustavili na Vergadi, kjer so se posadke s slovenskih jadrnic 

že kopale. Pridružili smo se jim. Kopali smo se vsi. Morje je bilo zelo slano in kristalno čisto. 

Popoldan smo se vozili še 4 ure. Ker so bili visoki valovi in močan veter, smo v salonu igrali 

družabne igre. Skiper Ivo, koskiperka Katarina in učiteljica Nina pa so krotili jadrnico. V 

Sukošanu smo napolnili jadrnico z gorivom, jo počistili in pristali v marini. Spakirali smo si 

stvari in se družili s fanti in dekleti s sosednje jadrnice. Danes je bil predzadnji dan in res mi je 

žal, da se bo tako hitro končalo. N. 

 

Danes smo jedli  gobovo juho in veliko sladkarij. Medtem ko sta Amadeja in Natalija spali, 

smo ostali igrali enko, kasneje pa vsi skupaj activity. Nati je zmagala in kar na enkrat smo že 

bili na bencinski črpalki za plovila v Sukošanu. Pristali smo in na našo jadrnico so prišli 



prijatelji z jadrnice 97, učenci z OŠ Kamnica. Zabavali smo se …  Ta dan je spet prehitro minil. 

Zvečer smo spakirali potovalke, saj bomo zjutraj odrinili proti domu. Škoda! P. 

Sobota, 24. 9.  

Dragi skiper Ivo! 

Hvala vam, da si nas popeljal na to dogodivščino in nam povedal in pokazal vse, kar je na 

jadrnici. Hvala, ker si nas toliko naučil in nas prenašal cel teden. N. 

Zelo mi je všeč, ko voziš jadrnico ti, saj je takrat vožnja najbolj mirna. Všeč mi je tudi, ko 

razlagaš, saj razložiš kratko in jedrnato. Si najboljši skiper!!!! P. 

Za koskiperko Katarino! 

Hvala, da si nam omogočila to potovanje in cel teden skrbela za nas. Upam, da se bom lahko 

kdaj oddolžila za to saj sem se imela super. N. 

Odlično vozite jadrnico, a jo skiper Ivo žal vozi malo bolje (izkušnje). Odlično kuhate. Si 

odlična kuharica, koskiperka in učiteljica 

 


