
Pri predmetu šport smo spremljali paraolimpijske igre, razmišljali in se pogovarjali o drugačnosti. 

Učenci so zapisali : 

 

Blagor meni.        Gorazd 

Lahko sem vesel da sem zdrav.      Matija 

Ne smemo se pritoževati, saj nekateri plavajo brez nog.  Jan B. 

Kako mu uspe plavati z eno roko in brez nog?    Jan P. 

Mi ko plavamo nas bolijo roke in noge, drugi pa plavajo brez nog in rok. Jan K. 

Dobri športniki so, pa čeprav nimajo nog in rok.   Nepodpisan 

Kako zna tako dobro plavati?      Jaka 

Vesel sem, da invalidi plavajo.      Luka 

Bodi kar si. Ne poskušaj biti nekdo drug, ker je vsak drugačen.  Nepodpisana 

Drugačni so od nas, a so vseeno boljši in se zelo trudijo za svoje uspehe. Nika 

Drugačni, a vselej enaki.      Anamarija 

Drugačnost je lepa.       Ana 

Ti ljudje so boljši od nas in zaradi tega sami nismo bogi.  Špela 

Svaka im čast, zelo so dobri.     Miha P. 

Vztrajnost.       Gašper 

Skočim v vodo a sem brez rok.     Jaka 

Moraš biti zadovoljen s tem kar imaš, kaj lahko.   Nepodpisana 

Pogum.        Nepodpisana 

Pomembno je sodelovati, ne zmagati.    Matija M. 

Neverjetno so strpni.      Jan O. 

Lahko smo veseli, da se ukvarjamo s športom.   Deja 

Spoštujmo to, kar imamo.     Maja K. 

Neverjetno, kako lahko plavajo brez rok in nog.   Anja 

Če nočeš lahko, če hočeš se lahko zgodi vse.   Tim M. 

Lahko hodim, lahko tečem, imam privilegij.   Anja M. 

Če hočeš, moraš narediti.     Tadej 

Drugačni. Posebni. Perfektni. Čudoviti.    Tina K. 

Dobri so.       Nepodpisana 

Waw! »In potem jaz jamram…«     Julija 

Meni se zdijo neverjetni.     Klara 

Meni se zdi res neverjetno, kaj vse lahko naredijo. Sigurno se bom vedno ko bom jamrala, spomnila 

na to.        Ana 



Čeprav so invalidi, mislim da imajo včasih več vztrajnosti kot mi. Imajo veliko moč in to je lepo. 

        Špela 

Veliko truda je bilo dano v to. Res so dobri, da to lahko delajo. Klara L. 

Zanimivo, da lahko plavajo brez nog in ene roke.  Miha D. 

Brez rok in nog plavajo tako hitro, da jih jaz z obema rokama in nogama ne bi dohitel. Trud je vedno 

poplačan.       Miha M. 

Vztrajnost. Brez rok plavajo hitro.    Jan 

So brez nog in rok in ne obupajo, ampak so svetove zvezde. Žan A. 

Zelo so bogi.       Aleks Đ. 

So zelo vztrajni.       Nepodpisana 

Zdi se mi zelo težko. Če bi bila jaz tako, bi se utopila.  Leja P. 

Ko je plaval brez rok.      Marko 

So vztrajni.       Blaž L. 

 

 


