
Nemški tabor 

Nemški tabor je bil v petek, 19. oktobra ob štirih. Dobili smo se v avli. Šli smo v učilnico, 

vsak je na listek napisal svoje ime. Naučili smo se poved in v skupinah uporabljali to 

poved. Po vrstah smo se šli igro. Vsaka vrsta je povedala poved. Kdor je najbolje 

izgovarjal besede, bil razločen in glasen, je dobil točko na svojem listku z imenom.  

Pripravili smo si stvari za spanje, fantje v eni učilnici, punce pa v drugi. Potem smo se 

šli naprej učit. Čas je hitro mineval in zunaj je bilo mračno. Imeli smo filmski večer. 

Gledali smo risanko v nemščini. Bila je zanimiva. Med risanko smo poizkusili prestice 

in nemško mešanico Apfelschorle (jabolčni sok in radenska). Po filmu pa smo imeli 

prosti čas. Pripravljali smo se za spanje. In približno ob pol dvanajstih šli spat. Zjutraj 

smo vstali in šli jest zajtrk. Naučili smo se pesmico in recitacijo. Potem smo imeli prosti 

čas v telovadnici. V telovadnici smo še povadili pesmico. Čez nekaj časa smo šli peš 

v picerijo Arkada. Pojedli kosilo in se odpravili nazaj v šolo. Nadaljevali z učenjem in 

ob sedmih zvečer so po nas prišli naši starši. Predstavili smo jim le en delček – 

pesmico, ki smo se jo naučili. Bilo je zabavno. 

          Sofija Potić, 4. n 

 

Nemški tabor  

V petek popoldne sva z mojo prijateljico Dašo prišli na OŠ Škofljica, kjer so že zbirali 

drugi učenci. Ko smo se vsi zbrali, smo odšli odložit prtljago v učilnico. Potem smo 

tekmovali po skupinah. Naša skupina je dobila točko. Bili smo utrujeni in lačni, zato 

smo odšli na večerjo. Po večerji smo si ogledali film. Po filmu smo imeli prosti čas, jedli 

smo čips in se družili. Čez dve uri smo morali spat. Naslednje jutro smo pospravili naše 

stvari in se šli učit. Odpravili smo se v picerijo Arkada, kjer smo pojedli kosilo. Nato 

smo se vrnili v šolo in povadili plese. Zvečer so po nas prišli starši. Pome je prišel 

Dašin oči. 

         Lara Nour Juteršek, 4. m  


