SICILIJA, 8.–15. 11. 2015
1. dan, nedelja, 8. 11. 2015
V nedeljo že ob 3.00 zjutraj smo se odpravili iz Žirov proti letališču v Trstu. Ko smo prispeli v Trst,
smo tam na letališču oddali prtljago in se vkrcali na letalo. Od tu smo leteli do Rima, tam pa smo se
presedli na letalo proti Siciliji. Na letališče v Catanii smo prispeli okrog poldneva. Tam so nas
pričakale naše gostiteljske družine s plakatom na katerem je pisalo: »Welcome in Catania«. Moja
gostiteljica je bila Gaia Tripoli in njena družina.
Družine so nas tako vsakega od nas peljale k sebi domov. Doma so mi najprej razkazali njihovo
hišo in mi pokazali, kje bom ta teden spala. Bilo je zelo vznemirljivo, saj bom cel teden stanovala
pri neznani družini. Sprejeli so me odprtih rok.
Preostanek dneva smo se veliko pogovarjali in spoznavali
drug drugega. Zvečer smo odšli v mesto Taormina, kjer
smo se srečali z ostalimi učenci na izmenjavi iz Slovenije
in njihovimi gostiteljskimi družinami. Tu smo za večerjo
jedli pico in se sprehodili po čarobnem starem mestu.
Vožnja nazaj proti Catanii se je neznansko vlekla. Ko
smo prispeli, smo bili vsi zelo utrujeni, zato smo šli takoj
spat.

Na sliki smo jaz in moja gostiteljska družina.

Na tej sliki pa smo učenci in učiteljice, ki smo odšli
na izmenjavo na Sicilijo.
2. dan, ponedeljek, 9. 11. 2015
Zbudili smo se okrog 7.00 zjutraj in se pripravili za šolo. Pojedli smo zajtrk in zatem nas je Gaiin
oče odpeljal v šolo. Pot v šolo je bila zame ena najstrašnejših izkušenj v življenju. Tu vozijo zelo
hitro, večinoma se pravil sploh ne držijo, avtomobili pa tudi niso ravno v najboljšem stanju.
Tam se jim pouk začne ob 8.15. V šoli smo najprej imeli sestanek, kjer so nam povedali, kako bo
potekal naš dan. Okrog 9h smo odšli na železniško postajo in se od tam z vlakom odpeljali do
postaje, ki je najbližje centru Catanie, od tam pa s podzemno v center Catanie. Zame je bila to nova
izkušnja, saj sem se prvič peljala s podzemno železnico.
Ko smo prispeli v center mesta, je sledil ogled in opis znamenitosti v Catanii. Kosilo smo imeli v
centru v manjši restavraciji.
Po prihodu nazaj v šolo smo imeli vajo z orkestrom, v katerem sva s Katarino igrali na klavir. Zelo
veliko število tamkajšnjih otrok sodeluje v orkestru. Za razliko od Slovenije je tam več pihal in
godal. Nihče sploh ni igral kitare ali flavte.
Po vaji z orkestrom smo spet šli vsak k svojemu gostitelju.
Doma smo imeli večerjo. Spet smo se veliko pogovarjali, naučila sem jih tudi nekaj osnovnih
slovenskih besed. In tako je bil drugi dan mimo, kot bi mignil.

V centru. Jaz, Ema in Katarina.

Med kosilom v centru Catanie.

Na sladoledu v centru Catanie.
3. dan, torek, 10. 11. 2015
Zbudila sem se okrog 7.00 zjutraj in skupaj z gostiteljsko družino zajtrkovala. Potem sem se uredila
za šolo in Gaiin oče nas je peljal do šole. Prvo uro v šoli smo imeli predstavitve posamezne šole in
posamezne države. Veliko predstavitev je bilo o Siciliji, o Italiji in na splošno o njihovi kulturi in
njihovih navadah. Po predstavitvah smo odšli v bližnjo šolo, kjer so nam mlajši otroci pripravili
dobrodošlico. Mahali so nam z zastavicami in nam zapeli nekaj pesmic. Bilo je zelo lepo in otroci
so bili zelo prisrčni, ko so nam peli.
Pripravili so nam tudi veliko tradicionalne sicilijanske hrane (večinoma sladic, nekaj tudi slanega
peciva). Vse je bilo odlično.
Potem smo se vrnili nazaj v šolo, kjer smo bili prej in imeli tam ogled njihove šole in si ogledali,
kako tam poteka pouk. V šoli smo kasneje imeli tudi kosilo. Za kosilo so nam pripravili veliko
različnih vrst pic, veliko različno pripravljenih lazanj in za sladico nekaj različnih tort.
Zvečer smo imeli z vsemu učenci, ki so bili v Catanii na
izmenjavi in z vsemi gostiteljskimi učenci večer bowlinga.
Bilo je zelo zabavno in z vsemi smo se še bolj zbližali. Na
bowlingu smo imeli tudi večerjo. Vsak je dobil za predjed
pomfri, potem pa še vsak eno celo pico. Dvomim, da je kdo
pojedel celo (razen seveda italijanskih učencev). Dobili
smo tudi dve različni torti, na katerih je bil znak Erasmusa
in zastave vse držav. Torti sta bili naravnost odlični.
Spat smo odšli zelo pozno, saj smo se pozno vrnili tudi
domov.
Torti, ki smo ju imeli
za večerjo.
Dobrodošlica, ki so
nam jo pripravili otroci.
Veliko odlične hrane.

4. dan, sreda, 11. 11. 2015
Zbudila sem se okrog 7.30 in se pripravila za pohod na vulkan Etna. Zopet smo skupaj pozajtrkovali,
potem pa nas je Gaiin oče odpeljal v šolo. Iz pred šole nas je do vznožja Etne odpeljal avtobus.
Sprehodili smo se skozi park pod Etno in si ogledali naravne znamenitosti. Vznožje Etne je
večinoma kamnito in pokrito z nekaj suhe trave. Kamnina je črne do rjave barve in nima neke
velike teže. Odšli smo tudi do nekaj nedelujoči kraterjev. Pogled z Etne na Catanio je bil čudovit.
Videli smo zelo velik del Sicilije. Razgled je bil neverjeten.
Z avtobusom smo se kasneje peljali še višje na Etno. Tam smo v eni izmed koč pojedli kosilo od
doma, ki smo ga dobili zjutraj od družin. Po kosilu smo odšli še do enega nedelujočega kraterja, s
katerega je bil razgled še lepši. Tu smo posneli veliko fotografij, potem pa smo se z avtobusom
odpravili do podjetja, kjer pridelujejo med. Tam so nam pokazali, kako pridelujejo med, kakšne so
različne vrste medu, ki smo jih lahko tudi poskusili, in nam povedali nekaj značilnosti tamkajšnjega
medu.
Ogledali smo si tudi mesto, v katerem je bilo to čebelarsko podjetje. Mesto je blizu morja in je zelo
urejeno. Večina ljudi živi v blokih ali večstanovanjskih hišah. Zelo na hitro smo se lahko sprehodili
po mestu, potem pa smo morali nazaj proti šoli. Tam so nas pričakali starši in nas peljali domov.
Seveda pa dneva še ni bilo konec. Zvečer so nas peljali tudi v nakupovalni center in na večerjo. Ko
smo prispeli domov, sem bila zelo utrujena, a vesela, saj je bil za nami en čudovit dan.

Skok na Etni.
Sebek skupaj z učiteljicami.

Kristjan, Lučka, Ema, jaz in Katarina.

Hoja po Etni.

Slika skupaj z učiteljicami pri
manjšem kraterju Etne.

5. dan, četrtek, 12. 11. 2015
Zbudila sem se nekaj minut čez sedem. Jutro je bilo tako kot vsako. Izpred šole nas je avtobus peljal
do tovarne predelave papirja. Tam smo ugotovili, da pravzaprav ne izdelujejo papirja, ampak
plenice, vložke itd. Tako da smo si tam ogledali izdelavo plenic za dojenčke. Od tu smo se naprej
odpeljali do kmetije, kjer pridelujejo oljčno olje. Pokazali so nam, kako iz oljk nastane olje in nam
ga dali tudi poizkusiti. Bilo je res dobro. Bilo je res zanimivo, saj ne vem, če bom še kdaj imela
možnost videti, kako se delajo plenice in pa predelavo oljk v oljčno olje.
Od tu smo se peljali do nekega inštituta, ki je pravzaprav gostinka šola. Tu so nam pripravili lep
sprejem s koktajli in nas povabili noter na kosilo. Vse je bilo zelo lepo urejeno in veličastno.
Pravzaprav je izgledalo, kot da bi prišli na poroko, ne pa na navadno kosilo. Pripravili so nam
ogromno hrane. Dobili smo več različnih porcij, ki pa niso bile prevelike. Najboljša je bila sladica.
Dobili smo nekakšen karamelno-orehov sladoled v čokoladi s sadjem. Odlično!
Zvečer so nas gostiteljske družine zopet peljale v nakupovalni center. Čeprav smo prišli domov
okrog 22.15, smo spat odšli zelo pozno.

Sladica, ki smo jo dobili.

Kosilo na inštitutu.

Glavna jed.
6. dan, petek, 13. 11. 2015
Jutro je bilo kot vsako. V šoli smo se najprej dogovorili, kaj bomo delali. Na sporedu smo imeli
športne aktivnosti. Izbirali smo lahko med nogometom in med odbojko. Odločila sem se za
nogomet, čeprav nisem preveč dobra v njem. Čeprav ne znam dobro igrati nogometa, je bilo zelo
zabavno, saj smo igrali prvič skupaj in še z učenci, ki jih ne poznamo. Po športnih aktivnostih so
nam učitelji predstavili, kakšen bo letošnji logotip za projekt Erasmus+, ki so ga izbrali izmed
mnogih predlogov.
Potem so nas peljali v vrtec, kjer so nam najmlajši pripravili plesno in pevsko dobrodošlico. Plesali
so na pesmi iz filma Mary Poppins. Bili so zelo prisrčni. Tam smo dobili tudi nekaj tradicionalnih
siciljanskih prigrizkov. Za nas so pripravili tudi darila: 3 vrste marmelade in magnetek za vsakega v

spomin na Sicilijo.
Potem nas je avtobus odpeljal do lepega obmorskega mesta Acicastelo. Tu smo odšli na ruševine
nekega gradu. Pogled na obalo ter na morje z gradu je bil nepopisljiv. Imeli smo zelo lepo vreme,
zato je bilo vse skupaj še lepše. Od tu smo ob obali odšli do restavracije, kjer smo jedli kosilo. Za
kosilo smo dobili pomfri in vsak svojo pico. Po kosilu smo odšli nazaj v šolo. Tam smo imeli 15
minut vaje z orkestrom, potem pa nastop. Ta nastop mi bo zagotovo za vedno ostal v spominu kot
ena zelo dobra izkušnja. Po nastopu smo odšli domov in se pripravili za zabavo, ki so jo pripravili
za nas. Ta ples je bil drugačen od tistih, ki jih prirejamo mi v šoli. Imeli smo koreografa –
animatorja, za katerim smo vsi ponavljali plesne gibe. Bilo je zelo zabavno in imeli smo se super.
Še bolj smo se zbližali z ostalimi učenci na izmenjavi.

Najmlajši pojejo za nas.
S Katarino gledava na staro mesto.

Katarina, Katarina, Ema, Lučka in jaz.
7. dan, sobota, 14. 11. 2015
Zjutraj sem se zbudila okrog osme ure, saj smo se pred šolo zbrali šele ob 9.00. Vsi smo se zbrali
pred šolo, kjer nas je pobral avtobus in nas odpeljal do farme, kjer izdelujejo sir in druge mlečne
izdelke. Najprej smo si ogledali krave, kje jih imajo, koliko jih imajo in kako jih molzejo. Potem so
nam pokazali, kako izdelujejo rikoto – sir. Na farmi smo imeli tudi kosilo. Po kosilu nas je avtobus
odpeljal do zelo lepega in starega mesta Ibla Ragusa. Tu smo imeli ogled mesta. Ogledali smo si
tudi park, ki je bil prečudovit, in cerkev. Po ogledu mesta smo se odpeljali nazaj v Catanio. Pred
šolo smo se poslovili z učenci iz drugih držav, ki jih naslednji dan ne bomo več videli. Vse skupaj je
bilo zelo žalostno, saj smo vedeli, da se z nekaterimi ne bomo več nikoli videli. Po dolgem
poslavljanju smo odšli domov. Tam smo imeli večerjo in se pripravili na spanje. Seveda je bilo treba
nekatere stvari tudi že spakirati v potovalko. Ta večer nismo odšli spat tako pozno.

Slika z učiteljicami v parku v mestu Ibla Ragusa.

Skrivalnice v parku.

Krave na farmi.

Ema, jaz in Kristjan na toboganu.

8. dan, nedelja, 15. 11. 2015
Zadnji dan. Zbudila sem se okrog 10.20, saj danes nismo imeli pouka in ni bilo potrebno iti v šolo.
Za zajtrk smo imeli palačinke. Po zajtrku sem se preoblekla in uredila, potem pa smo odšli na obalo.
Tam smo se dobili še s Katarino, Kristjanom, z Emo in Lučko ter njihovimi gostiteljskimi
družinami. Na pomolu smo posneli še nekaj zadnjih fotografij, potem pa smo odšli v restavracijo na
kosilo. Vse skupaj je bilo nekam žalostno, saj smo vedeli, da je to naš zadnji dan skupaj.
Po kosilu smo odšli domov. Doma sem morala še do konca spakirati vso prtljago, potem smo se
poslovili od vseh sorodnikov in prav kmalu je bilo treba oditi na letališče. Na letališču je bilo zelo
težko oditi, saj smo se v enem tednu zelo zbližali. Ampak vsega lepega je enkrat konec. Tako smo si
izmenjali še nekaj zadnjih objemov in se poslovili. Oni so odšli domov, mi pa smo z letalom leteli
proti Sloveniji.
Na Siciliji je bilo zelo lepo. A še lepše je, ko se vrneš nazaj v domače kraje.

Počasi
gremo na
letalo.

Pogled z letala.

Zadnja slika

Agnes Cankar, 9. B

