
IGRAJMO SE S POLIEDRI 

 Všeč so mi bili nastop v telovadnici, reševanje labirintov in sestavljanje poliedrov. 

 Naučili smo se novo formulo. 

 Rad bi pohvalil učiteljico za njen trud. 

 Zabavno je bilo na delavnici sestavljati nogometno žogo, v telovadnici pa sem občudoval 
plesalce. 

 Bilo je super, ker smo nekaj izdelali iz papirja. 

 Danes sem se imel res lepo, najbolj mi je bilo všeč, ko smo sestavljali like. 

 Všeč mi je bilo, ko sta nas dva dijaka peljala na ogled šole. Bila sta zelo smešna in zabavna. 
   

DIVJA HRANA 

 Poskusili smo jedi, ki jih sicer nikoli ne bi. 

 Najbolj sta mi ostala v spominu koprivin čips in namaz iz marjetic. 

 Bilo je okusno, zanimivo in zabavno, najbolj me je navdušil namaz s čemažem. 

 Najbolje je bilo, ko smo delali pesto in pokušali različne sestavine. 

 Imeli smo se “fajn”, všeč mi je bilo druženje, pa še darilo smo dobili. 

 Meni se je zdel najbolj okusen zeliščni kefir, meni pa komarček z jabolkom in zajčja deteljica.  

 Nam pa naš kefir ni najbolj uspel. 

 Vse, kar smo naredili, smo lahko poskusili. Meni so bila odlična jabolka v kisli smetani. 

 Bilo je zanimivo in poučno, v spominu mi je ostal odličen nastop učencev ob sprejemu. 

 Všeč mi je šola, vzdušje je prijetno. 

 Bilo je super. Najprej nisem hotela na to delavnico, potem mi je bilo pa zelo všeč. 

 Spoznala sem veliko novih jedi in novih receptov. 
 

PARFUMI 

 Bilo je super. Imeli smo se lepo. 

 Bilo je zelo zanimivo, saj smo si lahko naredili svoj parfum. 

 Lepo so nam predstavili, kaj vse počnejo na šoli.  

 Najbolj so mi ostale v spominu nekatere vonjave. 

 Všeč mi je bila razlaga, veliko sem se naučila. Vse pohvale. 

 Všeč mi je bilo izdelovanje parfuma, na živce pa mi je šel sprehod po šoli. 

 Danes sem se zabavala. Te delavnice bi se še kdaj udeležila. 

 Hvala lepa za vsa doživetja, to je bila zelo lepa izkušnja.   

 Všeč mi je bilo, ker smo imeli pri izdelavi lastnega parfuma zelo veliko izbiro eteričnih olj. 

 Veliko smo izvedeli o zgodovini parfumov. 
 

GREMO V FRANCIJO! 
 

 Že sam vstop v telovadnico mi je bil izredno všeč, enako velja za predstavitev šole, 
programov in dejavnosti. 

 Nisem si mislila, da je francoščina tako enostavna. Zahvaljujem se, da sem lahko spoznala to 
šolo. 

 Na delavnici je bilo super. Veliko smo se naučili v tako kratkem času. 

 Imela sem se zelo lepo. Začetek je bil zanimiv in vznemirljiv. Bilo je zabavno in poučno. 

 Bilo mi je všeč, ker smo govorili in pisali francosko. 

 Super, naučila sem se nekaj novega o Franciji in francoskem jeziku. Ugotovila sem, da 
francoščina ni tako težek jezik. Ko pridem v srednjo šolo, si jo bom izbrala za drugi tuji jezik. 

 Vesela sem, da sem se naučila nekaj novega in da se znam zdaj predstaviti v francoščini. 

 Najboljša je jedilnica, menda je pica vsak dan na jedilniku, zato upam, da se čez leto in pol 
vidimo. 



 Všeč mi je bil pristop, sicer pa sem se že učila francoščino, zato sem veliko stvari že vedela. 

 Spoznala sem, da je veliko besed podobnih angleškim. 

 Bilo mi je tako všeč, da bi to še kdaj ponovila. Najboljša je bila izgovorjava besed, saj je prav 
zabavna. 

 Predstavitev na začetku se mi je zdela predolga. 

 Francoščina je super in rada bi imela takšno učiteljico. Zelo je prijazna in prijetna. 

 Bila je zanimiva lekcija, prav neobičajna, in čeprav sem prvotno želel k španščini, me je zdaj 
navdušila francoščina. 

 
CAN YOU GIVE ME A HAND? 

 Bilo mi je všeč. Zabavno, poučno, nova izkušnja. 

 Spoznali smo veliko novega. Šola mi je všeč. 

 Thank you for the chocolate. 

 Bilo je zanimivo, na koncu pa še smešno. 

 Naučil sem se nove frazeme. 

 Bilo je super, ker je učiteljica govorila angleško, ne slovensko, kot v osnovni šoli. 

 Imel sem se odlično, najbolj so mi ostali v spominu video posnetki BBC-ja, ki  
            so bili smešni, nekateri pa tudi čudni. 

 Všeč so mi bili predstavitev šole na začetku, ples in petje. 

 Delavnica je bila zelo zanimiva. Učenci te šole so prijazni in ti nudijo pomoč, če jo potrebuješ. 
Učiteljica je res super, ker odlično razlaga. 

 Today I really enjoyed this workshop. I learnt some new idioms about body parts and what 
they mean. As I have already said, I had fun. 

 
 

¡VIVA ESPAÑOL! 
 

 Vse mi je bilo všeč, še posebej španski kviz. Zelo rada gledam španske nadaljevanke, danes pa 
sem se naučila tudi veliko novega. Upam, da se bom še kdaj lahko udeležila vaših delavnic.  

 Spoznali smo veliko novega o Španiji in se naučili izdelati pahljačo za vroče poletne dni. Dan 
ste nam popestrili s plesom. 

 Zelo prijazna profesorica. 

 Sem ljubitelj nogometa in sem pričakoval še kaj na to temo, saj so Španci znani kot odlični 
nogometaši. Sicer pa je bilo super. 

 Zanimivo je bilo, ko smo se razdelili v skupine, všeč so mi bili plesalci Plesnega vala. 

 Imela sem se odlično. 

 Sprva sem mislil, da bo ta dan dolgočasen, ampak je bilo super, le dijakinja nam ni hotela 
pomagati.  

 V telovadnici je bilo malo dolgočasno zaradi govorov, na delavnici pa je bilo zabavno in 
poučno. 

 Moji vtisi so zelo dobri. Mislim, da bom šla na Gimnazijo Lava. 

 Ni mi žal, da sem se odločila za to delavnico. 

 Bilo je zabavno in ustvarjalno. Polepšali ste mi dan. Najlepša hvala. 

 Zelo sem vesela, da sem se učila špansko. 

 Bili smo super skupina. 
 


