
Intervju z učencem Rokom S.  Levstkom 

 

Kako preživljaš prosti čas? 

Igram na računalniku, gledam  televizijo  in se igram v svoji sobi. Ob  petkih grem na trening sabljanja. 

 

Kaj delaš med počitnicami? 

Pogosto grem v Atlantis ali pa na rojstni dan k prijateljem. 

 

Ali si že kaj potoval po drugih državah? 

S teto in z mami sem bil na Hrvaškem. 

 

Ali se greš sankat v zimskih časih? 

Ne grem se pogosto, vendar včasih le grem. 

 

Kje si praznoval novo leto? 

Pri babici. 

 

Ali se učiš veliko? 

Učim se veliko in včeraj, 29. 1. 2013, sem delal knjigo o strpnosti in miru. 

 

Ali rad poješ? Kaj? 

Rad pojem pesem:  Ptička se je usedla gor na drobno vejico. 

 

Ali imaš kakšno domačo žival? 

Imam enega kužka pri babici ter pri mami. 

 

Z Rokom se je pogovarjal  Tilen Zupanc. 

 

 

 

 

Intervju z učencem Levom Bjelobabom  

 

Kaj rad počneš v prostem času? 

Rad igram računalniške igre, berem, se igram z lego kockami … 

 

Ali se ukvarjaš s športom ali z glasbo? 

Igram nogomet, košarko, tečem, igram tenis … 

 

Ali si pri obšolskih dejavnostih uspešen? 

Tekmujem v teku in sem uspešen. 

 

Ali si že kam potoval? 

Ja. Potoval sem z letalom, z avtobusom,  z avtom in z vlakom. Potoval sem na morje. 



Kaj te najbolj osreči? 

Ko zmagam pri igrah 

 

Kaj rad počneš med počitnicami? 

Rad plavam, se sončim, rad se potapljam.  Pozimi pa se sankam, smučam, igram v snegu… 

 

Kateri predmet v šoli ti je najbolj všeč? 

Slovenščina, matematika, športna vzgoja. Rad se učim in računam. 

 

Z Levom se je pogovarjal Rok Jan Špiletič.  

  

 

Intervju z Ano Maroša 

 

Kaj delaš v prostem času? 

Igram se s kockami, včasih pa rada gledam tudi  televizijo. Z dedkom se največkrat igrava družabne 

igre, z babico pa riševa in slikava ali pa se ukvarjava z domačo živaljo. 

 

Kaj najraje delaš pri sorodnikih? 

Obiščem svojo domačo žival (maček) in se igram družabne igre, občasno rišem. 

 

Katero potovanje ti je bilo najbolj všeč? 

Najbolj sem si zapomnila potovanje v Pariz. 

 

Kaj ste počeli v Parizu? 

Nastanili smo se v lepem hotelu in si v enem tednu ogledali celotno mesto. 

 

Kateri dogodek  ti je najbolj ostal v spominu? 

Potovanje v London in obisk znamenitosti London Eye. 

 

Kaj pa te je v Londonu še navdušilo? 

V Londonu mi je bilo zelo všeč, ko smo obiskali živalski vrt.  

 

In tvoja najlepša destinacija na morju? 

V spomin se mi je najbolj vtisnil obisk Savudrije 

 

In kaj najraje delaš v prostem času? 

Najraje se učim. 

 

Z Ano se je pogovarjal Jan Gobec.                                                                                  

 

 


