
Marko 4.a 

Marko in Matjaž sta zelo lepo govorila. Všeč so mi bile njune pripovedi. Izvedel sem, da ribiči lahko 

lovijo tudi v skupinah in da je en vrsta ribiške ladje koča. Zelo dobra sta bila bakala in pohana sardela 

na kruhu. 

Marko in Matjaž sta pokazala nam, 

da ribištvo ni tako težka stvar. 

Ko smo vse naredili, 

prosti čas si stežka prislužili, 

ko smo se poigrali, 

si nabrusili pete in v šolo odpeketali.  

Hvala ribiča Matjaž in Marko. 

 

Sara 4.d 

Najboljši mi je bil prigrizek. Všeč pa mi je bila tudi pripoved, ko so iz vode izvlekli 200 kg težko tuno, ki 

je bila dolga 210 cm. Spoznala sem ladjo Andrejo in ribiča Markota in Matjaža, ki delata na njej. 

Izvedela sem tudi, kako so v starih časih konzervirali ribe. To je bil najboljši dan. 

Senad 4.a  

Danes mi je bilo všeč, ko sem izvedel nekaj več o ribištvu. Všeč mi je bilo, ko smo jedli kruh s pohano 

ribo in bakalajem. Zanimivo je bilo, ko je ribič Matjaž ujel tuno dolgo 210 cm in težko 200 kg. 

Maj 4.d 

Najbolj mi je bilo všeč, ko sem videl 200kg ribo in kako so jo izvlekli ven. Zelo mi je bilo všeč, ko smo 

jedli bakala in pohano sardelo, kar ostal bi tam na malici. Všeč mi je bilo, ko sem videl na sliki 

majhnega morskega psa. Izvedel sem, kaj dela težave ribičem. 

Pia in Lana 4.a 

Današnji dan nama je bil zelo všeč, ker sva izvedeli veliko o ribištvu. Najbolj zanimivo je bilo, ko so 

ujeli 200 kg tuno, ki je bila dolga 2m. Poskusili smo izjemne morske jedi. Zanimivo je bilo, da galebi 

ribičem tudi koristijo in zanimive so bile  ribiške dogodivščine. 

Aleksandra 4.d 

Ta dan je bil zelo lep. Vse stvari so bile zelo zanimive. Všeč mi je bila riba, ki sem jo jedla s kruhom. 

Naučila sem se, da je ribištvo zabavno in naporno. Škoda, ker nismo šli na barko. 

Ko ribe plavajo, 

peki pečejo. 

Kruh dober je, 

s sardelo paše. 

Ribiči se trudijo, 



medtem, ko se mi zabavamo. 

Danes videli smo, 

da ribištvo ni naporno. 

In dan je bil lep, 

dala bi oceno pet. 

Makar 4.a 

Danes mi je bilo všeč, ko smo hodili k ribiču Markotu. Dobra je bila morska hrana. Pohvalil bi vse, ki 

so nam pripovedovali o ribištvu. Zapomnil sem si skoraj vse. Malica je bila odlična. Ko smo se vrnili v 

šolo, so nam povedali veliko zanimivega. Videl sem ribo, ki je bila dolga 210 cm in težka 200kg. Te 

ribe niso prodali, ampak pojedli vsi skupaj na pomolu. Lepo sem se imel. 

Aleksander 4.d 

Bilo mi je všeč, ko nam je ribič marko pripovedoval o svojem vsakdanjem delu in ko smo pojedli ribo s 

kruhom. Tudi ribič Matjaž je pripovedoval zanimivo zgodbo o 200kg tuni, ki so jo ujeli. 

Martin 4.a 

Imel sem se zelo lepo. Zahvaljujem se ribičem, ki so odgovorili na vsa moja vprašanja. Zelo veliko sem  

se naučil. In zelo dobro smo jedli. Bakala je bil odličen. 

Patrik 4.d 

Danes sem se imel zelo lepo. Izvedel sem veliko o ribištvu in jedel zelo dobre jedi. Ni mi bilo všeč, da 

ribe umirajo. Najbolj zanimivo je bilo, da so ujeli 210sm dolgo ribo. Čudno mi je bilo, da včasih ribiči 

vidijo tudi delfine. 

Mark 4.a 

Zelo mi je bil všeč ribič marko. Zapomnil sem si, da meduze trgajo mreže. Naučil sem se, da je model 

ribiške barke koča. Poskusil sem najboljši bakala na svetu. 

Ko na pomol smo prišli, 

ribiča Markota spoznali smo vsi. 

Ko nazaj v šolo smo prišli, 

ribiča Matjaža smo spoznali vsi. 

Julija 4.d 

Izvedela sem veliko novega o ribah. Hrana mi je bila všeč. Jedli smo sardelo na kruhu in bakala. 

Zanimivo je bilo, ko smo si pogledali slike o Kopru iz preteklosti. Zelo sem bila vesela, ker so nam 

pripravili hrano. 

Na ribištvo smo šli 

in se zabavali. 

Ta dan mi je všeč, 

tja smo šli kar peš. 


