
ČATEŽKE PRIGODE brez naslova (himna) 
 
Ko v malo vasico smo prišli,                            
smo jo takoj vzljubili.        
Kajti v Čatežu je lepo, 
ker se vsi zabavamo. 
Potem pa plavat smo odšli, 
in spet vsi mokri bili. 
Ko smo v sobe prišli , 
smo se razvrstili po tri. 
Naučili smo se plavati 
in se pri tem zabavali. 
Opravili smo delfinčke tri, 
in spet vsi zmagali. 
Po toboganih smo se spuščali 
in veselo vriskali. 
V Indijansko vas smo odšli 
in se po obrazu porisali. 
Komarji tam so bili, 
a niso vseh popikali. 
V gradove smo odšli 
in tam vse slikali. 
Z učiteljico smo risali 
in vse zvezke porisali. 
V trgovino smo se odpravili 
in veliko nabavili. 
Domov smo se odpravili in se odločili, 
da Čateža ne bomo pozabili. 
HIMNA JE NAPISANA, ZATO KER NI NARISANA! 
 

Alma, Leja, Živa O., Eva, 5. b 
 

MOJI VTISI IZ ŠOLE V NARAVI 
 
V šoli v naravi mi je bilo všeč. Bili smo v Termah 
Čatež. Tam smo imeli odlično hrano, ( še posebej viki 
krema ). Vsak dan smo se šli kopat. Zjutraj smo se 
zbudili in se oblekli. potem smo šli na zajtrk in se 
okrepčali. Po zajtrku smo šli nekateri plavat drugi pa 
na učno delo. Ko sta minili 2 uri smo se zamenjali. Po 
plavanju ali učnem delu smo šli na kosilo. Ko je bilo 
kosila konec smo imeli počitek. Med počitkom smo 
se lahko igrali družabne igre v hiškah. Po počitku 
smo šli spet plavat ali imeli učno delo. Potem smo šli 
na večerjo. Po večerji smo imeli športne igre. Ko je 
bilo večernih iger konec, smo se zrihtali v pižame in 
šli spat. Ko pa je bilo učno delo, smo šli enkrat 
gledati gradove in šli z brodom čez Savo. Šli smo tudi 
v trgovine in na sladoled. Zadnji dan pa je bila tekma 
v plavanju. 

Borut Vukman, 5. b 

 
MOJI VTISI V ŠOLI V NARAVI 
 
V šoli v naravi mi je bilo všeč, to da smo imeli dvakrat 
na dan plavanje. Ni mi pa bila tako všeč hrana, ki 
smo jo jedli v restavraciji. Zapomnila si bom, kako 
smo šli gledat makete gradov in ko smo šli v hlev in 
gledali krave. Ni mi bilo všeč, da so sosede vreščale 
in smo zato težje zaspale. Všeč mi je bilo, da nam je 
učitelj pustil prosto in smo se lahko spuščali po 
toboganih. Zanimiva je bila dogodivščina, ko smo se 
peljali z brodom. 

                                                     Alma Hribar, 5. a 
 

 
MOJI VTISI V ŠOLI V NARAVI 
 
Dejavnosti, ki so mi bile všeč v šoli v naravi so: ogled 
makete slavnih gradov , vožnja z brodom po Savi. 
Drugače pa smo se imeli zelo dobro, saj smo šli 
plavat 2× na dan po dve uri. Najboljši dan je bil 
četrtek. Imeli smo plavalno tekmovanje. Bil sem 
tretji. Zelo sem bil vesel, ko smo se spuščali po 
toboganih. Rad sem se igral z Ambrožem in sicer 
vojake. Super je bilo! 

Žad Brajović, 5. b 

 
MOJI VTISI V ŠOLI V NARAVI 
 
Vsako leto grem s sošolci na tabor. Letos smo bili v 
Termah Čatež, ki je bil eden najboljših taborov. Hiške 
sem si predstavljala drugače in prav tako okolico, a 
bila se navdušena. Zagotovo si bom zapomnila obisk 
v Indijanski vasi, projekt o gradovih. Všeč mi je bila 
tudi vožnja z brodom. Zapomnila si bom tudi kako 
smo se kopali ter spuščali po toboganih. V šoli v 
naravi mi je bilo všeč in nič ne bom pozabila. Ta 
teden je bil eden nepozabnih tednov. 
                                                                Živa Filipič, 5. a 

 
MOJI VTISI V ŠOLI V NARAVI 
 
V šoli v naravi mi je bil všeč brod zato, ker smo prečkali Savo. Dobri so bili tudi  gradovi, saj se je na vsakih 10 
minut vse zatemnilo in pokazali so se gradovi ponoči. Ne smemo pozabiti na disko, vrteli so pa samo otročje 
glasbe. Še kar sem malo jezen na učitelje, saj so nas odpeljali domov ravno, ko so bili talenti in bi lahko 
zmagali. Prvi dan je bil najbolj dolgočasen. Včasih smo odhajali po nakupih, v trgovsko središče. Spuščali smo 
se po toboganih. Ampak nikoli nismo jedli sladoleda. Jedli smo pa v bližnji restavraciji.  

Filip Dorović, 5. b 
 


