
 

IGRE IN SESTAVLJANKE 

 

• Bilo mi je všeč, saj smo se skozi igre zelo zabavali in se veliko smejali. 

• Dobro so nam razložili igre, bili so zelo prijazni, super smo se imeli. 

• Spoznali smo nekaj miselnih iger, poleg tega smo izvedeli še nekaj več o gimnaziji. 

• Igre so bile zabavne in napete, najbolj mi je bila všeč tista z labirintom. 

• Šola mi je zelo všeč, dijaki so zelo prijazni in gotovo bom še kdaj prišla. 

• Všeč so mi bili Skokci, glasbena skupina in igra quoridor. 

• Igre so zabavne, a mi je všeč tudi to, da moraš biti z mislimi ves čas prisoten, saj je 

pomembna vsaka poteza.  

• Bilo je v redu, a jaz raje počnem kaj s stroji, elektriko, računalniki … 

• Zelo sem uživala, saj so igre zabavne in poučne. 

• To je bil pravi trening za možgane. Super! 

• Bil sem vesel, ko sem v igri križec-kražec premagal dijaka. 

• Bilo je prijetno, saj smo se družili in spoznali nove prijatelje. 

• Všeč mi je bilo druženje z učenci drugih šol. Mogoče pridem celo na to šolo. 

 

 

 

IGRAJMO SE S POLIEDRI 

 

• Izdelovali smo origami in to je bilo zame nekaj čisto novega. 

• Bilo je zelo poučno, saj smo naredili veliko zanimivih izdelkov. 

• Najbolj sta mi bila všeč bend in nastop fantov, ki so metali na koš. 

• Všeč mi je bilo, ker sem se preizkusila v nečem novem, v sestavljanju kocke in 

škatlice. 

• Fino je bilo izdelovati poliedre iz papirja. 

• Danes sem se imela lepo, čeprav matematika ni moje področje. 

• Razmišljam o vpisu na gimnazijo, o evropskem oddelku. 

• Bilo nama je všeč, ker so učitelji zelo prijazni. Ko sva namreč podrli stolp, naju ni 

nihče nadrl.  

• Imate dober bend. Všeč mi je bilo, ko smo naredili stolp. 

• Zanimivo je bilo, saj smo izdelovali razne izdelke iz papirja brez lepila, brez selotejpa. 

• Zelo mi je bilo všeč, ko smo si ogledovali šolo in ker sem se na delavnici naučila 

veliko novega. 

• Zelo dober bend, zelo lepo so peli in igrali. Všeč mi je bil tudi nastop košarkaške 

ekipe.  

 

 

DIVJA HRANA 

 

• Bilo je zanimivo, zabavno in poučno. Pripravili smo dobre jedi. 

• Navdušili so me košarkarj, ki so zabijali koše, pa tudi namazi, ki smo jih naredili v 

delavnici. 

• Všeč mi je bilo, ker smo lahko sami ustvarjali in okušali nove jedi. 

• Ker rada kuham, se mi je zdel današnji dan zelo zabaven. 

• Hrana, ki sem jo pripravil, je bila odlična, najbolj pa so mi bili všeč dijaki, ki so 

zabijali koše. 

• Spoznal sem nove prijatelje, od jedi mi je bil najbolj všeč koprivov čips. 

• Naučil sem se narediti namaz s čemažem. 



• Šola mi je všeč. Mogoče se vidimo. 

• Vesela sem, da sem lahko poskusila zdravo, naravno hrano. 

• Všeč sta mi bili šola in knjižnica, a žal tu ni programa, ki me zanima. 

• Nisem vedela, da so nekatere rastline lahko tako dobra hrana. 

 

 

PARFUMI 

 

• V spominu so mi še posebej ostali različni vonji in celotna priprava mojega parfuma. 

• Bilo je zelo zabavno in poučno, saj sem o parfumih izvedela veliko novega. Všeč so 

mi bili bend in košarkarji, prijazni asistenti in učiteljica. 

• Zapomnila sem si, kako pravilno nanesti parfum in kam ter koliko parfumov naenkrat 

lahko povonjaš. 

• Imel sem se zelo lepo. 

• Všeč mi je bilo, da so nam razkazali šolo in povedali nekaj o njej ter da smo na koncu  

svoj parfum lahko odnesli domov. 

• Hvala, da ste mi polepšali dan. 

• Bilo je zelo lepo in všeč mi je bilo, da smo lahko vse delali sami. 

• Izvedel sem zanimiva dejstva o parfumih. 

• Zelo mi je bila všeč prireditev v telovadnici. Bend je bil dober in tudi zabijanje na koš 

je bilo zabavno. Pa še pouka nismo imeli. Super je bilo! 

  

 

GREMO V FRANCIJO! 

 

• Ogledali smo si šolo, spoznali Francijo in se naučili nekaj osnov francoščine. 

• Učiteljica je zelo prijazna in potrpežljiva. 

• Bilo je zelo sproščeno in na zabaven način smo se naučili veliko novega. Hvala. 

• Današnji dan je bil super, verjetno se bom v bodoče še učil francoščino. 

• Vesel sem, da sem se lahko malo učil francoščino. Le prehitro je minilo. 

• Najbolj mi je bilo všeč, ko smo poslušali pesmi v francoščini. 

• Mogoče se bom odločila prav za to šolo. 

• Učenje francoščine je bilo zabavno, današnji dan je bil dober, a mene bolj vleče na 

likovno smer. 

• Ugotovila sem, da francoščina sploh ni tako težka, čeprav se nam je malo zapletal 

jezik. 

• Všeč mi je bilo, ker sem spoznala šolo. Francoščina je zelo zanimiv, lep in eleganten 

jezik. Hvala, da ste nam dali nekaj predznanja. 

• Današnji dan je bil zame poseben, saj sem se imela lepo, predvsem pa sem se veliko 

novega naučila o Franciji. 

   

 

¡VIVA ESPAÑOL! 

 

• Všeč mi je bil program na začetku, dijaki so bili prijazni, pomagali so nam in so 

odgovarjali na vsa naša vprašanja, pa še veliko novega sem se naučila na delavnici. 

• Vse je bilo res dobro organizirano. 

• Pri španščini sem se veliko naučila. Bilo je zelo zanimivo. 

• Najbolj mi je bil všeč kviz o Španiji. 

• Na začetku so nas zelo lepo sprejeli in nam pripravili zanimiv program. Dijakinje in 

učiteljica so bile zelo prijazne, pohvala pa tudi fotografu. Zelo sem uživala v učenju 

španščine. 



• Najbolj pomembno je, da smo se zabavali, pa še veliko novega smo se naučili. 

• Današnji dan na Gimnaziji Lava me je navdušil. Gracias! 

• »Všeč mi je tukaj,« je napisala učenka, Kitajka, v slovenskem jeziku in s kitajskimi 

pismenkami. 

• Všeč mi je bilo, ker smo se naučili, kako se predstavimo v španščini. Tudi nastop 

benda je bil super. 

• Šola je zelo lepa, profesorji so prijazni, zapomnil sem si, da malica traja celo šolsko 

uro.   

  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


