
Všeč mi je bil orientacijski tek in pečenje hrenovk.   (Ardi Cocaj) 

Všeč mi je bilo, ko smo se igrali šaljive štafetne igre. Navijali  smo zelo glasno. In smo bili vsi hripavi. 
Fantastično mi je bilo tudi raziskovanje potoka.    (Titi Habicht) 

Med orientacijskim tekom  sem bila z Galom, Jernejem, Ksenijo in Filio. Gal je hotel iti čez bližnjico, ko smo 
se zavedali, da smo zašli na pašnik. Ko smo končno prišli na cesto, smo ugotovili, da ta cesta sploh ni v 
programu. Na koncu smo le našli naš dom Vojsko.   (Tina Gutnik) 

Najbolj zanimiv in smešen se mi je zdel orientacijski tek. Vmes smo se malo zmedli in bi skoraj zašli. 
Povprašali smo nekega domačina, ki je ravno delal na vrtu. Natančno nam je opisal pot.   ( Hana J. 
Kališnik) 

Najbolj sem se zabavala pri plezanju, ko se je Eva zaletela v plezalno steno. Potem se je meni zgodilo 
enako in Eva je bila veliko boljše volje.  (Mila Fürst) 

Všeč mi je bilo, ko je Vid pri lokostrelstvu  zadel puščico v klopco, Matija pa v ognjišče. (David Bregar) 

Zabavno mi je bilo na gozdni učni poti. Zavezali smo si oči in sem se skoraj zvrnila čez štor, na vsakem 
ovinku pa sem se zaletela v drevo.   (Zala Blatnik) 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo ob tabornem ognju pekli hrenovke. Takrat mi je hrenovka padla s palice in 
se ujela na Evino. Obe sva se močno smejali.   (Klara Strojan) 

Najbolj mi je bilo smešno, ko sem Pino in Ano preganjal s palico po gozdu.   (Vid) 

Na Vojskem mi je bilo zelo všeč in zanimivo. Zadnji dan mi je bil všeč orientacijski tek, dan prej pa 
raziskovanje potoka, ker sem spoznala nove živali. Najbolj všeč mi je bil pupek. (Lavra Čater) 

Meni je bilo všeč plezanje, lokostrelstvo, najbolj pa raziskovanje potoka. Tam sem videla zanimive živali. 
Najbolj všeč mi je bil pupek, ker je ljubek in lep. Rada imam živali. (Špela Lara Potočnik) 

Meni je bilo všeč, ko smo delali gnezda, ko smo plezali, ko smo streljali v tarčo, ko smo pekli hrenovke. Vse 
je bilo zanimivo. (Žan F. Kerševan) 

Zelo mi je bilo všeč, ker sem spoznala novo rastlino, ki je užitna – kislico. Spoznala sem tudi nekatere nove 
živali. Prvi večer smo imeli zabavne štafetne igre, drugi večer pa smo pekli hrenovke. (Brina Škafar) 

Na Vojskem je bilo dobro biti, saj smo se pošteno ohladili. Skupaj smo se zabavali in precej tudi naučili. 
Najbolj zabavno je bilo lokostrelstvo in plezanje. Všeč mi je bilo, saj vsi skupaj smo bili. (Ana Lončar) 

Bilo je zabavno. Delali smo različne stvari, kot streljali z lokom, pekli hrenovke, tekli. Všeč mi je bilo večino 
stvari, ker sem se zabaval. (Ian Osole) 

Všeč mi je bila hrana in dejavnosti. Postelje so bile grde in prezgodaj smo vstajali. (Lan Möscha) 

Počutil sem se dobro. Bilo mi je všeč. Najbolj sta mi bila všeč plezanje in orientacijski tek. (Gaber Repovž) 

 

 


