
 
 

 
 

                                    

 
 

 
 
 

Meni je bilo na taboru zelo lepo, ker sem se zabavala in igrala s sošolkami. 
Ksenija Stanko Varcar, 3.b 

 
Imam se lepo. Vesela sem, ker sem v Portorožu. 

Špela Lara Potočnik, 3.a 
 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo lahko bili na svežem zraku in se igrali. 
Sara Bajc, 3.a 

 
Naučili smo se veliko različnih pesmi in iger, s katerimi smo se igrali s prijatelji. 

Tea Debeljak, 3.a 
 

Na taboru mi je bilo zelo lepo. Danes smo odšli na tortico. 
Mila Fürst, 3.b 

 
Meni je bilo všeč vse, kar se je dogajalo na taboru. 

Eva Zala Rac, 3.b 
 

Na taboru je zelo lepo. Vsak dan imamo vaje in delavnice. Lahko uporabljaš mobitel.  
S Tino sva se lovili okoli kipov. Spim na pogradu. Imam se »fajn«. 

Zala Blatnik, 3.b 
 

Meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli v Portorož na tortico. Bila je zelo dobra. 
Lana Šilc, 3.b 

 
Na taboru je super. Najbolj mi je bilo všeč, ko sva se z Zalo lovili med kipi.  

Všeč mi je bilo, ko smo šli na tortico v Portorož. Ni pa mi bilo všeč, da nisem mogla zaspati. 
Tina Gutnik, 3.b 

 
Letošnji ledinski tabor mi je bil zelo všeč, ker smo veliko peli,  

hodili na sprehode in ustvarjali na delavnicah. 
Hana Julija Kališnik, 3.b 

 
V Portorožu se imamo res dobro.  

Imamo VSE: nogomet, košarko in glasbo. Pa tudi večerja je zelo dobra. 
Jaka Kasnik, 4.a 

 
 



 
Ta tabor je bil super! Zelo sem se ga veselila. Všeč mi je bilo, da smo imeli tudi prosti čas. 

Iza Cimerman, 4.a 
 

Zabavne so bile delavnice. Všeč mi je bilo, ko smo bili na igralih. 
Bungalovi in hrana so super! 

Zarja Mörec, 5.a 
 

Všeč mi je, da sem lahko v sobi s prijateljico in da se veliko smejimo. 
Manca Škulj, 5.a 

 
Na taboru mi je bil najbolj všeč sprehod do igrišča,  

na katerem sem preizkusila eno najboljših gugalnic. 
Julia Bratuša, 5.a 

 
V Sečo smo prispeli z avtobusom. Petje je zanimivo. 

Domen Pinter, 5.a 
 

Všeč mi je bilo, da smo bili vsak v svojih sobah. 
Karin Merlak, 5.a 

 
Všeč mi je bilo, ker smo veliko peli in ko smo šli na sprehod. 

Petra Šajna, 5.a 
 

Tabor mi je bil všeč, ker smo veliko peli in se naučili veliko novih pesmi.  
Imeli smo veliko prostega časa ter hodili na sprehod. 

Eva Gregorič, 4.a 
 

Naučila sem se veliko novega. Najbolj všeč mi je bilo v naši sobi. 
Rebeka Dobravec, 5.a 

 
Všeč mi je bilo, da smo bile skupaj v sobi in se veliko smejale. 

Bili smo na igralih. Tudi kosilo je bilo zelo dobro. 
Lana Šeško, 4.a 

 
Bilo mi je všeč ponoči, ker smo imeli žurko. Bilo je dobro, ker smo vadili petje. 

Kany Michel Obenga, 4.b 
 

Ta tabor je najboljši! Zabavamo se s prijatelji, jemo tortice in veliko ustvarjamo.  
Najbolj všeč so mi igre na igrišču. 

Manca Žitnik, 4.a 
 

Imeli smo se zelo dobro. Bilo je zabavno.  
Najbolj mi je bilo všeč, ker smo imeli možnost, da igramo namizni tenis. 

Anja Adamlje, 4.b 
 

Zelo lepa okolica, dobra hrana, udobne postelje.  
Všeč mi je bilo, ko smo izdelovali nakit iz perlic. 

Neža Kukovec, 4.a 
 

Zabavna je bila noč in tudi večer. Dobro je bilo igrati namizni tenis. 
Matic Zavadlal, 5.a 

 
 
 
 



 
 
 

S Tamaro, Urško, Lano ter Lukom smo se še bolj zbližali in postali čudni. Biti čuden je super! 
Marjeta Merjasec, 9.a 

 
Dobila sem potrdilo, da je super biti čuden, še posebej, če si grizli. 

Urška Pečarič Strnad, 8.b 
 

Sredi napete igre z grizliji v nogometu mi je spodrsnilo, da sem padla na beton. 
Tamara Merjasec, 7.b 

 
Po nesreči sem lase namočila v lepilo. Haaahaha!!! 

Lana Zorko, 9.a 
 

Najboljše mi je bilo, ko smo se igrali monopoli, saj sem zmagala. 
Tara Lemajić, 6.a 

 
Pri monopoliju smo kradli Elizi denar in se zelo smejali. 

Pia Patricia Oljačič Jakin, 6.b 
 

Ko smo igrali monopoli in sem bila najprej bogata, potem pa revna. 
Eliza Camara, 6.b 

 
Med igro monopoli sem Tari na skrivaj kradla denar iz blagajne. 

Julija Novak, 6.b 
 

Najbolj nora stvar je bila, ko smo si ponoči pripovedovali zgodbice in kričale. 
Hannah Fras, Maša Kim Kestner, 8.a 

 
Najbolj nora stvar je bila, ko smo se obmetavale z vzglavniki. 

Ana Vatovec, 6.b, Mirjam Kolbezen, 8.b 
 

Zanimiv trenutek je bil, ko smo izvedele, da ponoči ne smemo imeti svojih telefonov. 
Hannah Hirkić, 7.b 

 
Ko smo se brez razloga smejali pri večerji. 

Jasna Bahovec, 7.a 
 

Ko smo s puncami pri večerji sestavljale himno za naš bungalov (ha ha ha). 
Eva Pavlin, 7.a 

 
Končno sem spoznal občutek zlomljenega ega zaradi učiteljice. 

Premagala me je v namiznem tenisu. 
Luka Korošec, 7.a 

 
V namiznem tenisu sem izgubil proti gospe Rigler Šilc. V sobi sem najkasneje zaspal. 

Mark Ferjan, 7.b 
 

Petje ves dan in spanje ob 0:30. 
Nina Danaja Kestner, 7.b 

 
Najbolj nora stvar je, da me lovi namišljeni medved. 

Lučka Gomsi, 8.a 
 



 

 
 
 

Ko z avtobusom v Portorož pridrvimo, 
se vsi veselimo. 

 
Ko zjutraj hočemo vstati, 

gospa Dalila že stoji pred vrati. 
 

Ko naše umetnine naredimo, 
se počitka veselimo. 

 
Ko torte se prikažejo, 
mi veselo skačemo. 

 
Malo pojemo, malo spimo, 

a se vedno veselimo. 
 

Zdaj z avtobusom spet se vozimo, 
da se v Ljubljano vrnemo. 

 
Doma povemo, kako je bilo, 

ko še vedno pojemo … 
 

Lana Šeško, Manca Žitnik, Eva Gregorič,  
Anja Adamlje, Iza Cimerman, Neža Kukovec 

4. razred 
 
 
 
 

 
 
 

Na pot smo oddrveli, 
da Portorožu bi zapeli. 

 
Lepo se imamo, 
ker se igramo. 

 
Prijatelji smo skladatelji. 

V tem uživamo, se smejimo in lovimo. 
 

Labelo si vzamemo 
in usta si namažemo. 

 
Sara Bajc in Špela Lara Potočnik, 3. a 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Včeraj avtobus pripeljal nas je sem, 
odločil sem se, da užival bom. 

 
Ko valovi butnili so v nas, 

postal sem pravi pevski as. 
 

Žogica pada sem in tja, 
loparja pa delata ta ta ta! 

 
Torte večajo mi oči, 

sedaj z njimi sladkal se bi. 
 

Vetrovi pripravili pravi so nam objem, 
s petjem izpolnil sem svoj namen. 

 
Sedaj odpravim se domov, 
kmalu starše srečal bom. 

 
Pevski vikend zdaj je končan, 

ponoči s pasto sem čakal zaman. 
 

Matic Zavadlav, Domen Pinter, 5. razred 
Jaka Kasnik, Kany Michel Obenga, 4. razred 
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