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Opisal vam bom včerajšnji dan. Preizkusili so nas, če smo dovolj pogumni, da gremo v garderobo in 

hišnikovo klet v popolni temi. Hišnik se je skrival za vrati in ob njih tudi udarjal. Nekaj metrov naprej se je 

skrival okostnjak. Za dokaz, da smo prišli do konca, smo morali prinesti pokrovček.  Naslednja naloga je 

bila, da bi otipali ali prijeli različne živali. Z nami je bil tudi Chris, ki je držal pitona. Pitona sem si dal za 

vrat, bil je težak. Potem smo morali pojesti različne rastline. Pojedel sem celo koprivo, a me je tudi 

opekla. Šli smo v prostor s pravo hrano, vse sem poskusil, a ni bilo preveč dobro. Naslednje je bilo risanje 

– nič takega. In še prizidek – skočiti smo morali s štirih metrov na blazine – strašno, a zabavno. Vse smo 

delali s šestimi razredi. Bilo mi je zelo všeč. 

Brin, 3. r. 

 

Zelo sem se veselila tega dneva. S šestimi razredi smo hodili po šoli po delavnicah. Jaz sem bila z 

Martinom. Zelo mi je bil všeč. Najbolj mi je bilo všeč v kleti. Čeprav nisva prišla do konca, mi je bilo všeč. 

Martin je bil na začetku zelo pogumen, potem pa ko sva prišla noter, sem ga morala vleči za seboj. Ta 

dan mi je bil zelo všeč in upam, da bo še kdaj ta dan. 

Jona, 3. r. 

 

Opisala vam bom včerajšnji dan. Dobila sem partnerko Ano. Zelo je bilo zabavno in na koncu sem se 

počutila bolj pogumna. Na začetku smo se razdelili na skupine. Moj par, jaz in ostali smo šli na prvo 

delavnico, kjer smo jedli različne jedi, kot na primer: riž različne barve, mango, papajo, čudne bonbone, 

avokado, granatno jabolko… Nato smo jedli rastline kot: kopriva, črna detelja, zajčja detelja, kislica… 

Nato smo šli v temno strašljivo garderobo, kjer nas je strašil hišnik. Ko smo končali, smo šli v telovadnico 

telovadit. Bilo je zelo zabavno in malo strašljivo. Na koncu nam je Chris pokazal kače, ptičjega pajka, 

žuželke in žabe. Zelo je bilo zabavno in želim si, da bi to spet delali. 

Magdalena, 3. r. 

 

Danes smo imeli različne delavnice na temo poguma. Meni in mojemu tretješolcu je bila najboljša všeč 

delavnica premagovanje strahu v temi. Najtežje pa nama je bilo v delavnici, kjer smo imeli kače za 

vratom in ščurke na rokah. Všeč nama je bila tudi športna delavnica, kjer smo skakali po trampolinu in 

delali premet nazaj. Bila sva navdušena nad delavnico, kjer smo okušali različne tropske sadeže in rižoto 

z lignji. Najslabši sadež je bil avokado, ker ni imel okusa po ničemer. Dobro je bilo, ko smo jedli koprivo, 

deteljo, zajčjo deteljo … Imeli pa smo tudi še delavnico, kjer smo risali pogumne stvari. Midva s 

tretješolcem sva se imela zelo fajn. 

Mai, 6. r. 

 



Danes smo bili zelo pogumni. Najbolj mi je bilo všeč, ko se lahko jedla granatno jabolko. Najbolj pa me je 

bilo strah v kleti. Na koncu garderobe se je nekaj svetilo. V prizidku smo plezali zelo visoko in se usedli na 

vrh ribstola. V učilnici 207 smo jedli koprivo, zajčjo deteljo, malinov list, deteljo in drobnjak. Ko smo 

risali, je bilo veliko strahov na listu. V učilnici z živalmi sem božala kačo, ki lahko zraste do 4 m. Na zadnji 

točki smo poizkusili nove stvari. Upam, da se bo ta dan ponovil. 

 

Sara, 3. r. 

 

S tretješolci smo danes premagovali strah. Od šestih postaj sta mi bili všeč postaja v kleti in soba s 

kačami. Klet mi je bila všeč, saj smo hodili po temnem hodniku in poslušali strašljive krike in kostkota, 

osvetljenega z lučmi. Vsi smo bili prestrašeni. Mene je najbolj prestrašil krik, ki sem ga slišala čisto blizu 

mene. Potem smo šli v sobo, kjer so bile kače. Ni mi bilo tako všeč, saj se kač in pajkov na smrt bojim. 

Vsem je gospod za vrat dal kačo. Potem sem se odločila, da sem na vrsti jaz. A ko sem imela kačo za 

vratom, sem ugotovila, da kače sploh niso strašljive, zato sem potem v rokah držala še manjšo kačo. 

Zvijala se je okoli moje roke. Bila sem zelo ponosna, da sem to storila. Kače so mi zdaj že zelo ljubke in ne 

bojim se jih več! 

Tara, 6. r. 

 

Opisala vam bom, kako smo se imeli na delavnicah s šestimi razredi. 

Najbolj  mi je bilo všeč v garderobi, kjer sem se zelo ustrašila hišnika. V prizidku mi je bilo tudi zelo všeč, 

razen tega da me je bilo zelo strah skočiti z letvenika. Kače so bile prijazne, bala pa sem se njihove hrane. 

Vsa zelišča in sadje mi niso bila dobra, mi je bilo pa všeč, da sem poskusila še drugo hrano. 

Te delavnice so mi bile zelo všeč. 

 

Ula, 3. r. 

 

 


