Sprehodili sva se med množico, opazovali navdušene tekmovalce in preživeli
prijetne trenutke z učitelji in udeleženci ter jih tudi intervjuvali. Povedali so
naslednje:

KLEMENTINA LINDIČ
Kako ocenjujete prireditev kot koordinatorica?
Sam projekt je zanimiv, zelo dobro je zastavljen in mislim, da je dobro tudi to,
da ste se lahko izkazali na različnih področjih. Na športnem, kot na likovnem,
tako tudi literarnem in plesnem. Nastali so čudoviti spisi, sestavki, plakati,
slogani, pesmi; športniki pa so prav tako pokazali vse svoje znanje in osvojili
točke, ki so kasneje štele za končni rezultat. Če povzamem, bil je uspešen
športni dan, kjer so bili aktivni vsi naši učenci.
Boste pripravljeni sodelovati tudi prihodnje leto?
Da, vidi se navdušenje otrok in ostalih sodelujočih, zato upam, da nas bo
Športna zveza Gorišnica naslednje leto ponovno povabila k sodelovanju.

NATALI BRUNČIČ
Ste učiteljica plesa in danes ste nas naučili celoten ples, pa še lepo smo se
imeli.
Delo z vami je zabavno, ker ste dobri plesalci in tudi pridni in tako smo se lahko
veliko naučili. Luštno je bilo tudi, saj se z mnogimi že poznamo in dobro
sodelujemo.
Bi še bili kdaj pripravljeni sodelovati?
Seveda in to z velikim veseljem.

BOŠTJAN RIHTAR
Zanima naju, kako se počutite.
Prav fantastično je, tako sproščeno gibanje, kjer vsi sodelujemo in od tega vetra
imam zelo skuštrane lase in se počutim mlajšega. Igral sem košarko, malo smo
»nabijali« na gol in opazoval sem, kako ste likovno ustvarjali.

MAJA BELA
Je bilo pri likovnem težko dajati ocene? Kakšni so se vam zdeli izdelki?
Ocenjevati ni bilo težko, saj smo bili vsi sodniki tako navdušeni. Izdelki so bili
zelo čudoviti in kreativni, skratka vsak je bil poseben na svoj način.

TADEJA FERK
Bili ste v komisiji za literarne izdelke.
Res je, izdelki so bili dobri, kvalitetni, kreativni in raznoliki. Ustvarjalno ste
predstavili svoje razrede, nekateri ste napisali pesmice, drugi spis o svojem
razredu ali slogane. Pohvale vredno je predvsem vaše sodelovanje.

LUKAS ENEJ HOLCER, sedmošolec
Kako se imaš?
Zelo je zabavno, na čase smešno, no … glavno, da se zabavamo. 
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