
TREASURE HUNT 

DELAVNICA ZA NADARJENE V ANGLEŠKEM JEZIKU  

 

V mesecu aprilu smo na naši šoli izvedli delavnice v angleškem 

jeziku za nadarjene učence.  

11. aprila se je delavnice udeležilo 6 učencev iz 5. razreda, 19. 

aprila je bilo na delavnici 6 učencev 6. razreda, v četrtek, 21. 

aprila pa 6 učencev iz 7., 8. in 9. razreda. 

Učenci so se pri lovu na zaklad zelo zabavali. Na začetku so 

uživali ob angleškem čaju in piškotih, na koncu pa so se 

razveselili najdenega zaklada in nagrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Bilo je zelo dobro. Zdelo zabavno in utrujajoče. Navodila so 

bila zabavna in zelo težka.« 

       Alexei Gabrič Vintar, 5. a 

 

»Delavnica se mi je zdela super. Všeč mi je bilo, ko smo tekali 

po šoli in iskali namige. Ni mi pa bilo všeč, ker so bili nekateri 

namigi kar težki.« 

        Zoja Moškon, 5. a 

 



»Delavnica Treasure hunt mi je bila zelo všeč. Bila je zelo 

aktivna, zabavna in poučna. Pri tej delavnici me ni nič motilo, 

razen to, da je samo enkrat na leto. Komaj čakam naslednje 

leto, saj se bom zagotovo ponovno prijavila. 

         Kim Zorko, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UČENCI 5. RAZREDA 



 

»Danes smo iskali zaklad. Bilo je zelo zabavno. Včasih je bilo 

težko najti kuverto. Na eno smo celo pozabili. Tekmovali smo, 

katera skupina bo prva našla kuverte od številke 1 do številke 

16. Vsi smo na koncu dobili zaklad, zmagovalna skupina pa je 

dobila tudi knjižno nagrado ter liziko.« 

Ana Kovačič, 6. a 

 

»Danes smo pri delavnici Treasure hunt iskali namige do 

zaklada. Zelo smo hiteli, saj smo hoteli prehiteti drugo skupino 

in to nam je tudi uspelo. Za nagrado smo dobili knjige in lizike. 

Bilo je zabavno.« 

         Živa Župevc, 6. a 

 

»Danes smo imeli delavnico z naslovom Treasure hunt. Bilo je 

zelo zabavno, saj smo morali iskati kuverte od številke 1 do 

številke 16. Pri iskanju smo se zelo zabavali. Za nagrado smo v 

najdenem zakladu dobili bonbone, zmagovalna skupina je 

dobila tudi knjige.« 

        Mojca Rostohar, 6. a 

 

»Danes je bilo super doživetje. Iskali smo zaklad. Navodila so 

bila v angleškem jeziku. Najprej smo se ob čajanki pozdravil. 

Ker sta nama učiteljici merili čas, smo pri iskanju kuvert zelo 

hiteli, saj smo želeli zmagati. Druga skupina nas je sicer 

prehitela, ampak smo se vseeno zabavali.« 

         Nik Junkar, 6. a 

 

»Na delavnici Treasure hunt mi je bilo zelo lepo. Zabaval sem 

se s sošolci in preiskal celo šolo. Upam, da bo še veliko takšnih 

delavnic.« 

         Gal Vovk, 6. a 



 

»Danes smo se imeli zelo dobro. Pili smo zanimiv pravi čaj z 

mlekom. Iskali smo zaklad in imeli težave z iskanjem kuvert. 

Na koncu smo bili zmagovalci jaz, Živa in Gal. Vsi, tudi naši 

nasprotniki, smo dobili bonbone, mi pa smo dobili tudi lizike in 

knjižne nagrade. Bilo je res dobro in imeli smo se super.« 

         Karla Grubič, 6. a 

 

 

 

 

 

  

UČENCI 6. RAZREDA 



»Bilo mi je všeč. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo tekali po šoli. 

Dobro je bilo tudi, ko smo na koncu dobili nagrado v obliki 

zaklada.« 

         Lučka Colarič, 7. a 

 

»Bilo mi je zanimivo. Lov na zaklad je potekal po celi šoli. 

Zaklad so bile sladkarije, najboljši del.« 

         Nika Kovačič, 7. a 

 

»Super je bilo. Imeli smo se fajn. Všeč mi je bilo, da naloge 

niso bile prelahke.« 

      Anaja Teodorovič Avsenak, 7. a 

 

»Zdelo se mi je super, zanimivo in poučno. Kuverte je bilo zelo 

zanimivo iskat, na trenutke tudi težko. Nagrada pa je bila 

sladka.« 

         Rožle Grubič, 8. a 

 

»Naloga je bila zabavna in hkrati težka. Manjše napake, ki smo 

jih naredili, so nas naredile le še bolj tekmovalne.« 

         Filip Kranjc, 8. a 

 

»Treasure hunt je bil zelo zanimiv in zabaven. Če bo lahko še 

enkrat, se takoj ponovno prijavim.« 

         Žana Špiler, 9. a 

  



Učiteljici Alenka Šribar in Katja Zorčič 
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UČENCI 7., 8. IN 9. RAZREDA 


