
 

PARFUMI 
• Program v telovadnici je bil zanimiv, pa tudi mešanje parfumov mi je bilo všeč. 

• Všeč mi je bila razlaga in to, da lahko parfum odnesemo domov, pa tudi muzikanti so 
me navdušili. 

• Prijazni učitelji, zabavna in družabna vodiča. 

• Bilo je poučno, veliko novega smo se naučili o parfumih.  
 
 

RAČUMERNIK 

 
• Fizika me je že prej zanimala, zdaj me pa še bolj. Bilo je zelo poučno. 
• Zanimivo je bilo delati z računalnikom. 

• Bilo je zanimivo, zabavno in boljše, kot sem pričakoval. 
• Naučila sem se nekaj novega, kar mi bo pomagalo pri fiziki. 

• Učitelji in dijaki so bili zelo prijazni. Imeli smo najboljši vodički. 
• Bilo mi je zelo všeč, zato se bom morda odločila za Gimnazijo Lava. 

 

 
LEGO ROBOTI  

 

• Bilo je zelo zanimivo. Ni tako težko delati z roboti. 
• Zabavno in poučno. 

• Zanimivo in igrivo, sicer kar težko, a ko dojameš, gre. 
• Veliko novega sem izvedel. 

• Bilo je zanimivo, saj česa podobnega še nisem počela. 
• Bilo mi je všeč, najboljši šolski izlet doslej. 

 

 
¡VIVA EL ESPAÑOL! 

 

• V telovadnici so mi bili všeč SKOKCI, na delavnici pa kviz. 
• Današnji dan je bil super, naučila sem veliko novega.  

• Všeč sta mi bili šola in španščina. 

• Dijakinje in profesorica so bile prijetne in zabavne ter so svoje delo odlično opravile. 
• Zelo so mi bili všeč ansambel, plesalca in SKOKCI. 

• Dijaki so zelo prijazni in so nam lepo predstavili šolo. 
• Na koncu smo dobili še darila. Super! 

 

 
DIVJA IN ZLATA DVAJSETA 

 

• Bilo mi je všeč, ko smo se pogovarjali. Spoznali smo veliko novega. 

• Super program, zelo zabavno. 
• Bilo je zelo zanimivo, pridobila sem veliko novega znanja. 

• Prijetno vzdušje, super delavnica in lahko smo povedali svoje mnenje. 

• Všeč mi je bilo, da smo se družili. 

• Danes sem izvedela veliko novega o zgodovini. 
• Veliko sem se naučil in tudi izvedel nekaj o šoli. 

 
 



Pripravila 

Mojca Bučar Trotovšek 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


