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V petek, 10. 6., sva se učeniki osmega razreda skupaj z mentorico ZŠ Nino odpravili 

na Tabor zdravih šol. Učenci iz več šol smo se zbrali na osnovni šoli Bistrica ob 

Sotli, kjer so nas učenci, učitelji in drugi gostujoči lepo sprejeli.  

Najprej smo v znamenje zdravega telesa in duha prehodili krog okoli tamkajšnjega 

stadiona, v šoli pa nas je že čakala okusna in zelo zdrava samopostrežna malica.  

Sledil je kratek kulturni program in predstavili so svoj šolski bend, ki je nekaj 

pesmi odigral tudi na tekmovanju na NIJZ. Učenci so s pesmijo Stop cigareti želeli 

vsem sodelujočim uzavestili škodljivosti kajenja.  

Po kulturnem programu smo se učenci zbrali v učilnici, kjer smo imeli delavnico na 

temo STRES IN NAČINI SPROŠČANJA. Skupaj smo se naučili nekaj metod o 

sproščanju telesa in obvladovanju stresa. V tem času so se naši mentorji odpravili 

do mestne hiše, v bližini katere je hostel, ki so si ga ogledali.  

Po delavnici smo se skupaj z organizatorji in mentorji zbrali pod kozolcem in tam 

začeli Vodno učno pot, kjer smo se posvetili predvsem tamkajšnjim živalim. 

Pozornost smo namenili pupkom, ki so jih domačini rešili pred izumrtjem. Slišali 

smo tudi fazana, ki se je med razlago vodiča nekajkrat oglasil. Po eno drevo za 

vsakega osnovnošolca je sestavljal drevored, do katerega smo se prav tako 

odpravili. Po sprehodu smo se odpravili nazaj do šole, kjer so nam tamkajšnje 

učenke postregle sadne napitke. Po zdravem kosilu smo se učenci odpravili še na 

plesno delavnico, kjer smo se naučili koreografijo za pesem Jerusalema. Svojim 

mentorjem smo zaplesali, dobili zahvalna darilca, se počasi poslovili in odpravili 

proti domu. 

Novi prijatelji, nova izkušnja in nepozabno doživetje, ki mi bo zagotovo še 

dolgo ostalo v spominu. 

 

 



 
Malica ob prihodu 

 



 
Šolski bend, ki je enostavno navdušil vse. 

 

 
Voditelj in začetek Vodne učne poti. 

 

Manca Janko, 8. b 


