
GLASBENI TABOR  

Tako kot vsako leto smo se tudi letos odpravili na glasbeni tabor. V mesecu novembru smo se 

v petek s pevskim zborom odpravili v dom Medved na Medvedje Brdo.  

Zbrali smo se po pouku in se z avtobusom odpravili na želeno lokacijo. Med približno 

dvourno vožnjo smo poslušali glasbo in se pogovarjali. Ko smo prišli v dom Medved, smo si 

najprej vzeli čas, da smo se razpakirali in se pripravili na kosilo. Po kosilu smo se razdelili po 

glasovih (1., 2. in 3. glas) in začeli s pevskimi vajami. Te so trajale do večerje, po kateri smo 

se odpravili na nočni sprehod. Lahko smo videli veliko zvezd in učiteljica Tina Tolar nam je 

pokazala veliki in mali voz. Po sprehodu smo se pripravili na spanje. 

Naslednji dan smo se zbudili ob 7. uri in se napotili k zajtrku. Da ne bi takoj začeli z vajami, 

smo pred tem imeli počitek. Potem smo imeli intenzivne vaje, ki so trajale do kosila, po 

katerem so se tudi nadaljevale. Medtem ko sta dva glasova imela vaje, je tretji glas imel 

prosto in smo se lahko zabavali na igrišču pred domom Medved. Med vajami smo se 

nekajkrat zamenjali, tako da je imel vsak glas malo pavze. V domu je tudi soba, v kateri so 

zanimivi 'hišni ljubljenčki' (kot sta dve miški, zajček, hrček, želve in ptički, skupaj z 

žuželkami), s katerimi smo preživeli večino prostega časa. Po večerji, ki je bila okoli 18. ure, 

smo imeli še vedno vaje, dokler ni bil čas za filmski večer. Učenka iz 7. razreda je  prinesla 

film Razcepljeni, ki ga je lahko gledal, kdor ga je hotel. Ostali, večinoma deveti razred, smo 

se zabavali v sobah. 

V nedeljo, zadnji dan, smo imeli navadno rutino (zajtrk, vaje in kosilo). Večino časa po kosilu 

smo pakirali in pospravljali, nato je napočil čas za odhod. Tudi vožnja nazaj je trajala 

približno dve uri. Starši so nas pričakali pred šolsko telovadnico. 

Z nami so bile štiri učiteljice: Mateja Novak, Helena Tomšič, Tina Tolar in Mateja Pečar. 

Imeli smo se lepo! 

 

Martin Ančnik, 9. A, in Maruša Uršej, 9. D, 

izbirni predmet šolsko novinarstvo 


