
NEMŠKI JEZIKOVNI TABOR 4. do 6. razred PŠ LAVRICA 

 

V petek in soboto, 25. in 26. novembra, smo imeli nemški jezikovni tabor za učence 
4. do 6. razreda PŠ Lavrica. Na začetku nam je učiteljica Mojca Strgar povedala kako 
se bomo razdelili v skupine. Pričeli smo z igro, kjer smo morali metati papirnate 
žogice v škatlo. Po uvodni igri smo se razdeli po razredih in sicer učenci 4. razreda 
skupaj, učenci 5. razreda skupaj in učenci 6. razreda so tvorili svojo skupino. Pričeli 
smo z učenjem. Imeli smo tudi igro z balonom. Okoli 19. ure smo se odpravili na 

večerjo. Jedli smo sendvič in pili sok. Po končani večerji smo se odpravili gledat film. 
Učenci 4. razreda so gledali Krivec 1, učenci 5. in 6. razreda pa Krivec 3. Med filmom 
smo imeli kratek odmor, kjer so nam učiteljice razdelile prestice in pripravile so nam 
pijačo »špezi«, ki smo jo vsi lahko poskusili. Nato smo nadaljevali s filmom. Po filmu 
smo šli v učilnice, kjer smo se pogovarjali in jedli svoje prigrizke. Ob koncu večera 
smo se oblekli v pižame, si umili zobe in obraz in se odpravili spat.  

Zjutraj smo se zbudili okoli 8.00 ure, se oblekli, pospravili blazine in si umili zobe. Ob 

9.00 uri smo se odpravili na zajtrk. Za zajtrk smo imeli nuttelo ali sirni namaz in 

mleko. Po zajtrku smo imeli pouk in učiteljica nas je razveselila z napolitankami. Pri 
pouku smo imeli tudi razne igrice. Po pouku smo imeli še rekreativni odmor. Nato 
smo se odpravili v lokalno gostilno na kosilo. Po kosilu smo imeli malo odmora in 

potem smo nadaljevali s programom. Najprej smo igrali igro Bingo. Po igri smo vso 

prtljago odnesli v avlo in pospravili učilnice. Igrali smo se še pantomimo, vmes smo 
imeli malico in ob 19.00 uri smo odšli domov. 

 

Tina Suhadolnik, 5. m 


