
Sodelovanje v projektu Erasmus plus mi je bilo zelo všeč. Delavnice so bile zelo dobre in 

zanimive. Lepo sem se imela s svojo gostjo iz Poljske, ampak je bila pri meni premalo časa, 

želela bi si več druženja. Všeč mi je bilo, ker sem se pogovarjala v angleščini in ugotovila, da 

veliko znam. Bila je zelo dobra izkušnja. 

Zarja, 6. a 

 

Od celega tedna mi je bilo najbolj všeč druženje in sodelovanje z otroki iz drugih držav, ker 

sem spoznala njihov način dela, učenja ter njihov pogled v matematiko skozi igro. Še posebej 

pa mi je bilo všeč, videti nekaj učiteljev s katerimi sem se že spoznala, ker lansko leto so 

nekateri izmed njih gostili nas, zdaj pa mi gostimo njih. Poleg vsega dobrega pa me je motilo 

samo to, da niso dobro govorili angleško sem pa vesela, da smo se še vseeno lahko vse 

zmenili in naloge uspešno rešili. Izmed vseh dni mi je bil najboljši dan torek, saj smo se 

skupaj igrali športne igre, ki so bile zelo zabavne. Drugače pa sem nasploh v celem tednu zelo 

uživala in vesela sem da sem lahko sodelovala. 

Pika, 7. d 

 
V tem tendu sem se zelo zabavala. Igrali smo se veliko zabavnih iger.  Punci, ki sem ju gostila, sta zelo 
prijazni. Prihajata iz Poljske in znata dobro Angleško. Tega tedna je bilo vse kakor prehitro konec. 
Neja, 5. b 

 

Erasmus je odlična zadeva. Ta je imel odlične organizatorje. Bil mi je zelo všeč, ker so bile 

odlične vse igre, ki smo se jih igrali. Edino, kar mi ni bilo všeč je to, da Araceli ni mogla priti. 

Na splošno je bilo super in si želim še kaj 

podobnega.                                                                                                                                    

Alina, 5. a 

 

Zelo mi je bil všeč program. Z Morgane sva se doma zelo zabavali, čeprav se nisva razumeli 

Škoda, ker niso ostali dlje. Žal mi je ker niso morali prespati. PLAYNESS je bil super, ker 

zelo rada ukvarjam s športom.  

Nikita, 5.a 

 

 

Zelo mi je bilo všeč ko so punce prišle k meni domov , ampak bi bilo zelo dobro če bi lahko 

tudi prespale pri meni doma .Imele smo se zelo lepo , pogovarjale smo se angleško čeprav 

niso dobro znale in smo včasih uporabile prevajalnik .Na prevajalniku smo se tudi učile 

izgovorjavo besed v slovenščini in portugalščini .Zadnji dan se je bilo težko posloviti ampak 

se zdaj pogovarjamo prek spleta. 

Ana, 6. c 

 

 

Projekt mi je bil všeč, saj sem se lahko družil z učenci iz drugih držav. Vsi so govorili 

drugačne jezike vendar smo se lahko med seboj vsaj malo razumeli. Skoraj vse učne ure so 

bile zanimive in pripravljene tako, da jih je večina učencev lahko razumela. Igre so bile 

zanimive in zabavne. Druženje z drugimi učenci je bilo prijetno. Oba učenca, ki sta prišla k 

nam domov nista znala govoriti slovensko ali angleško a smo se lahko tudi z njima dobro 

družili. Mislim, da je bil ta projekt zelo uspešen. 

Benjamin, 7. b 

 

 

Lara Krajnc, 7. a 



Marca so nas v šoli obiskali učenci in učenke iz drugih evropskih držav. V torek in četrtek 

smo doma gostili Lyso in Lucie iz Belgije. Skupaj smo obiskali Muzej iluzij in šli na Rožnik. 

Bili sta zelo prijazni, pri pogovoru pa nam je s prevajanjem iz francoščine pomagala tudi 

mami. Kljub težavam s sporazumevanjem smo se imele zelo lepo in se skupaj zabavale. 

Izkušnja je bila zanimiva in bila mi je zelo všeč. 

 

Zala Krajnc, 5.b. 

Obisk učenk iz Belgije je bil zelo zanimiv. Pogovarjale smo se v angleščini. V šoli smo se 

igrali različne matematične igre, popoldne pa smo šli skupaj s starši na Rožnik in v Muzej 

iluzij. Vesela sem, da sem lahko spoznala učence iz drugih držav. 

 
 


