
SREDA, 3. 11. 2021 

 Poročata 2. (BELE BREZE) in 6. (BELOKRANJSKA POGAČA) soba 

Zjutraj smo se zbudili ob 7:00. Nato smo odšli na jutranjo telovadbo: tekli smo. Nato smo se odpravili na zajtrk. V učilnici 

smo spoznavali značilnosti in tudi pripravili testo za belokranjsko pogačo. Kasneje smo pri popoldanski malici ugotovili, 

da ima okus podoben kruhu. Nato smo šli plezat, bilo je zabavno. Potem smo odšli na kosilo, hrana je bila zelo dobra. 

Potem smo šli na lokostrelstvo in rdeča skupina je zmagala. Nato je bil že čas za večerjo. 

Nace, Matic, Miha Z., Adam, Maks 

   

   

    

 



   

Po kosilu so se fantje odpravili na shemo sadja in zelenjave v bližnji rastlinjak, kjer so preverili okusnost pravkar 

odtrganih paradižnikov in paprike, punce pa smo šle na lokostrelstvo. Naučili so nas uporabljati lok in takoj smo začeli 

streljati na tarče. Kar nekaj časa smo vadile v izmenjavi, nato pa smo imele tekmovanje. Zmagala je rdeča ekipa, in sicer 

5 proti 4. Po tem je prišla malica. Jedli smo sadje in belokranjsko pogačo, ki smo jo pripravili zjutraj. Nato smo imeli daljši 

odmor, med katerim smo se na primerni razdalji in za zaprtimi (steklenimi) vrati sporazumevali z učenci druge šole, ki so 

trenutno v domu. Potem smo se spet zamenjali. Fantje so šli na lokostrelstvo, me pa na shemo. Toplo smo se oblekle in 

že smo bile na poti. Odpravile smo se do domačega, manjšega rastlinjaka, kjer nam je gospa razlagala o sadju in zelenjavi 

ter o uvoženih in domačih pridelkih ter razlikah med njimi. Vrnili smo se v dom in ponovno pozdravili naše nove 

prijatelje. Imeli smo večerjo, po njej pa smo se toplo oblekli in odpravili na nočni pohod po dežju. Sprehodili smo se po 

skoraj prazni vasi in se nadihali svežega zraka. V domu pa se trenutno pripravljamo za spanje in pišemo poročilo 😊. 

Ema Š., Vanesa Eva, Manca 

  

  

 



    

      

       

   

 

 



                                  

 

                        

        
 

 

  



  

 

               

   
Foto: Vanesa, Maj, Kaja, Lea 


