
ŠPORT IN ŠPAS 2018 – Vtisi učencev in staršev 

 

Zanimivo se je bilo peljati z električnim kolesom. Na pohodu skozi Prelesje in Dol v Predgrad 

mi je bilo zelo lepo. Najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo na igrišču v Predgradu igrali nogomet. 

 

        Lidija Mihajlović, 6. r. 

 

Pohod je bil zelo zanimiv, najbolj pa zaključek, ko smo igrali nogomet in jedli čevapčiče in 

hrenovke. 

        Andraž Bračko Majerle, 7. r. 

 

Zelo mi je bilo všeč, da smo starejši učenci hodili po daljši poti iz Starega trga skozi Dol v 

Predgrad, tako smo se več družili. Na cilju je bilo dobro kosilo. Rada sem igrala nogomet. 

Tudi vožnja z električnim kolesom mi je bila všeč. Upam, da bomo tak dan še kdaj ponovili. 

 

        Karmen Šterbenc, 9. r. 

 

V soboto mi je bilo v Predgradu zelo lepo. Najbolj sem užival v nogometu. Všeč mi je bilo še, 

da smo dobili dobro kosilo in smo prišli kmalu domov. 

 

        Luka Šegina, 9. r. 

 

Super ideja o izvedbi športnega druženja. Vse pohvale. Imeli smo se lepo. 

 

        družina Kastelec 

 

Za vrtčevske otroke lepo organiziran pohod. Super je bilo. 

 

        družina Šterk 

 

Super druženje in vzdušje otrok. Vsi smo se imeli zelo lepo. Vse pohvale. 

 

        družina Kobe 

 

Pohod je bil super organiziran, bilo je odlično vzdušje, ki se je nadaljevalo na igrišču v 

Predgradu. 

        družina Kapš 

 

Na pohodu smo se imeli super. Uživali so tako otroci kot tudi starši. Veselje se je nadaljevalo 

na igrišču. Super ideja. 

        Tian z mamico 

 

Zelo lepo preživet dopoldan v družbi prijateljev, hvala za organizacijo! 

 

        Eva in Matyaš 

 

Skupaj smo preživeli zelo lep dopoldan v družbi učiteljev, vzgojiteljev, staršev in otrok. In da 

ne pozabimo na vse ostale zaposlene, ki so poskrbeli za nas. Želimo si še takšnih druženj. 

 

        družina Majerle 



Bilo nam je zelo lepo. Želimo si še takšnih druženj. Prijetno s koristnim. 

 

        Andreja 

 

Pohod je bil zelo zanimiv. Prvič smo šli po poti Stari trg–Prelesje–Dol–Predgrad. Malo 

naporno, vendar velja ponoviti. Tudi zaključek je bil čudovit. Hvala in pohvala organizatorju. 

 

        Lidija Šterk 

 

Zelo lepo organiziran pohod za naše najmlajše, Stari trg–Predgrad. Super smo se imeli in lepo 

preživeli dan z ostalimi otroki, njihovimi starši, vzgojiteljicami. Hvala vsem za dobro kosilo 

in sladoled. Vse pohvale za organizacijo in še veliko podobnih dogodkov. 

 

        družina Hrovatin 

 

Zelo lep sprehod. Dobra postrežba. Ni kaj grajati. Upam, da se drugo leto zopet vidimo. 

 

        družina Rade 

 

Na pohodu smo se imeli super. Vreme je bilo krasno in postrežba tudi. Vse je bilo zelo dobro 

organizirano. 

 

        družina Kastelec 

 

 


