
 

 

V sredo, 12. 10. 2016 smo se učenci od 1. do 4. razreda, naši starši ter dedki in babice 

odpravili na jesenski pohod.  

Čeprav je bilo jutro hladno, smo se odpravili na pot proti Šalovskemu bregu ter vse do 

Krplivnika in nazaj. Pot je bila čudovita in ne prezahtevna, tako smo jo s kratkimi postanki za 

okrepčilo tudi brez težav premagali vsi, tako mali in tudi malo starejši.  

Naše druženje je bilo polno zabave in smeha. Želimo si in se že veselimo naših prihodnjih 

medgeneracijskih druženj. 

V petek, 14. 10. 2016 so nas naši upokojenci obiskali pri uri športa, kjer smo se veselo družili, 

tekmovali in razgibavali v družbi naših tretje in četrtošolcev. 

 

                                                           Valerija Grobelnik, učiteljica 

 

 

S skupnim pohodom so učenci in učenke OŠ Šalovci, njihovi starši, stari starši in nekaj 

članov DU Šalovci pozdravili jesen. Nič za to, da je ta že dobro zakorakala proti drugi 

polovici. 

Pozdrav je bil topel in prisrčen, mladostno poskočen in nagajiv, pa modro premišljen. Uživali 

smo v družbi drug drugega in občudovali prekrasne jesenske barve, v katere se je začela 

odevati narava. 

 

                                 Udeleženci SIMBIOZE GIBA (upokojenci) 

 

 

VTISI UČENCEV: 

 

Na pohodu mi je bilo všeč. Imel sem se lepo. NIK 

Bilo mi je zanimivo, čeprav nisem imel s seboj staršev ali starih staršev. DAN 

Na pohodu mi je bilo zelo lepo. Tudi zabavali smo se in se kaj naučili. ŽIVA 

Bilo mi je všeč, saj smo si izmislili tudi novo pesem in se zabavali. JERNEJ 

Imela sem se zelo lepo. KATARINA 

Na pohodu je bilo lepo. Sicer babice ali dedka ni bilo zraven, vendar pa smo se vseeno imeli 

lepo. ANJA 

Na pohodu je bilo fajn, ker sem bil vedno med prvimi. VID 

Na pohod smo šli v sredo. Bilo je lepo. Bil sem sam, saj moji družinski člani niso imeli časa 

priti. PATRIK 

Bilo mi je zelo lepo. LARA 

Bilo mi je všeč in lepo za to, ker je bil z menoj dedek. NEJA 

Na pohodu mi je bilo všeč. MIRELA 

Bilo je lepo, a mrzlo, vendar pa se je splačalo. Super! DAŠA 

Z menoj je bila mamica. Bilo mi je všeč. MITJA 


