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Vas zanima, kako so se u�enci osmih razredov imeli v Londonu? Kaj so videli? Kje so spali? 
Potem si preberite zanimiv �lanek o Londonu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
V petek 24. 9. 2010, so se u�enci osmih razredov odpravili v London. V London je odšlo 47 
u�encev. Vozili so se z podzemno železnico. V  
Londonu so si ogledali:  
• Big Ben,  
• Buckinghamska pala�o,   
• British Council, 
• reko Temzo,  
• naravoslovni muzej,  
• Londonsko oko 
• Oxford Street  
         (kjer so u�enci lahko nakupovali). 
 
Vozili so se z ladjico po reki Temzi. Spali so v hotelu 
ob robu Londona. Nekaj u�encev sem vprašala, kako jim je bilo vše� v Londonu. Vsi so se 
strinjali, da je bil najbolj zanimiv obisk v Madame Tussauds. 
 
»V Londonu mi je bilo zelo vše�, ker smo bili samostojni in nas niso nadzirali u�itelji.  
Najbolj mi je bil vše�  muzej voš�enih lutk Madame Tussauds.« (Lana Aha�i�, 8. c.) 
 
»V Londonu je bilo super, ker sem se lahko družila s prijatelji. Hrana mi je bila vše�, ker 
smo si jo lahko sami izbrali.« (Karin Studen, 8. c) 
 
»V Londonu je bilo zanimivo in pou�no. Vše� mi je bilo tudi to, da sem se lahko družil s  
prijatelji.« (Luka Gantar, 8. c) 
 
»V Londonu je bilo zabavno. Najbolj mi je bil vše�  muzej Madame Tussauds in hrana (jedli 
smo suši).«(Krištof Poto�nik, 8. c) 
                                                        Napisala Ana Žontar  

 
NAJBOLJ JIM JE BILA VŠE� 
MADAME TUSSAUDS!!! 



V ponedeljek, 27. 9.,  smo se u�enci 7. c in � odpravili na tabor na Tojzlov vrh na Kozjaku. 
Preden smo prispeli, smo si ogledali mariborski terarij in akvarij, potem pa smo se odpravili 
v dom na Tojzlovem vrhu. Zve�er in popoldne pa smo imeli delavnice: 4 ure angleš�ine na 
dan, gozdno u�no pot, ogled kmetije, izdelavo mlin�kov, glasbeno delavnico, no�ni pohod, 
kostanjev piknik, ve�erni ples … 
Nekaj u�encev sem vprašala, kako so se imeli.  
Vsi so se strinjali, da je bilo preve� angleš�ine. 
 
»Na taboru je bilo zelo slabo, ker je bilo premalo prostega �asa. 
Hrana se mi je zdela v redu, delavnice pa so bile dolgo�asne, ker 
smo samo hodili. Preve� je bilo angleš�ine. Najbolj dolgo�asna  
se mi je zdela glasbena delavnica (Urban je namre� moral plesa-
ti z u�iteljico - op. novinarke).« 
Urban Janji�, 7. � 

 
»Na taboru mi je bilo zelo slabo, ker so bili slabi programi in pre-
ve� angleš�ine. Najbolj mi je bil vše� kostanjev piknik in ve�erni 
ples. Najbolj dolgo�asna delavnica se mi je zdela gozdna u�na 
pot.« 
Ema Herlec, 7. � 
 
 
 

»Na taboru mi je bilo vše�, samo sobe se mi niso zdele dobre, ker  
so bile osje ozimnice pod vzmetnicami in na vratih ni bilo kljuke. 
Hrana je bila še kar v redu, le prvi dan mi ni bila vše�. Najbolj 
vše� se mi je bil ples, ker smo se imeli zelo dobro.« 
Špela Gorišek, 7. c 

 
»Ta tabor mi je bil vše�. Bilo je zelo zabavno, hrana mi je bila 
vše�, le preve� je bilo angleš�ine. Najbolj dolgo�asna delavnica 
se mi je zdela glasbena delavnica.« 
Miha Janžekovi�, 7. c 
 
 
 

        Napisala Ana Žontar 


