Ob 8. uri je skozi vrata vstopila učiteljica. Najprej
smo se pogovorili, kako bo dan potekal, nato smo
odšli v telovadnico. Obiskala nas je folklorna skupina
Kal nad Kanalom, ki se je predstavila z ljudskimi
plesi. V telovadnici smo bili eno uro, nato smo se
vrnili v razred. Šivali smo povštrčke za bucike. Če
smo imeli težave, so nam pomagale učiteljice. Vmes
so nas obiskali učenci višjih razredov, opazovali naše
delo in nas fotografirali. Nato smo plesali. Ko smo
vse končali, smo odšli v telovadnico. Tam se je vsak
razred predstavil s svojo plesno točko.
Sara

Ob 8. uri smo se vsi zbrali v telovadnici. Prišla je folklorna skupina Kal nad Kanalom. Zaplesali so
različne ljudske plese. Meni je bil najbolj všeč ples z metlo. Nato smo odšli v razrede in vsak razred je delal
kaj drugega. Mi smo delali povštrčke za bucike. Ob 11. uri smo končali in vadili ljudski ples ter se malo
poigrali. Odšli smo v telovadnico, kjer se je vsak razred predstavil s svojo točko.

Zala
Lepo mi je bilo, ko smo šivali in v
telovadnici, kjer smo gledali, kako pleše
folklorna skupina. Ko smo šivali, nisem
dobro razumel, kako se to dela. Potem
mi je učiteljica pokazala in sem se zelo
zabaval. To je bil najlepši dan.
Anže

V četrtek zjutraj smo najprej odšli v telovadnico. Tam nas je že
čakala folklorna skupina iz Kala nad Kanalom. Pripovedovali so
nam o starih običajih in oblačilih. Zaplesali so tudi nekaj ljudskih
plesov.

Nato smo odšli v razred. Tam smo oblikovali povštrčke za bucike.
Najprej smo iz blaga sešili majhen žepek, ga napolnili z vato, ga
zašili do konca in ga potem še okrasili z nageljčkom iz žameta.
Ob koncu dneva se je cela šola spet zbrala v telovadnici. Vsak
razred se je predstavil s svojo točko. Mi smo plesali.
Katarina
V telovadnici nas je pričakala folklorna skupina in veliko sem se naučil o njej. Všeč mi je bilo, ko smo v razredu
izdelovali povštrčke za bucike. Imel sem tremo, ker sem vedel, da bomo na koncu plesali pred celo šolo, a potem sem
videl, da ni tako strašno kot sem si predstavljal. Cel dan mi je bil zelo lep.
Tilen

