Moj dnevnik
V nedeljo, 8. 11. 2015, sem se zgodaj zjutraj zbudila polna pričakovanj in odpravila v
šolo, kjer smo se dobili ob 2.45 zjutraj. S kombijem smo se odpeljali do letališča v
Trstu, ki je bilo ob našem prihodu še popolnoma prazno. Tam smo opravili vse
potrebno in odleteli v Rim, kjer smo prestopili ter po uri in pol premora odleteli naprej
v Catanio (Sicilija). Tam so nas pričakali naši gostitelji. Jaz sem skupaj s Katarino
stanovala pri Giuliani Belluso. Prva zanimiva stvar, ki se mi je zgodila, je bila ta, da so
se mi vsije v družini smejali, ko sem se želela v avtomobilu privezati z varnostnim
pasom (v Italiji se namreč ne privezujejo). Družina naju je sprejela zelo lepo. Najprej
smo odpeljali najina kovčka domov, nato pa smo šli na zabavo k sorodnikom. Tako sem
že prvi dan spoznala ogromno novih ljudi in vsije so bili zelo prijazni do mene. Italjani
se zelo radi objemajo in poljubljajo v pozdrav, znajo se zabavati, skratka imajo
popolnoma drugačno kulturo kot mi. Takrat sem okusila tudi že eno tipično
sicilijansko jed: nek poseben kruh filan z olivami, stopljenim sirom, origanom in
podobnim. Po zabavi smo se odpravili v Taormino, kjer smo se dobili z Agnesino in s
Kristjanovo družino in skupaj preživeli večer.

zabava

V ponedeljek, 9. 11. 2015, smo se vsi učenci, ki sodelujemo v projektu, zbrali v šoli,
kjer so nam razdelili kartice z našimi imeni. Nato smo se odpravili na ogled mesta –
Catanie. Ko smo se vrnili z ogleda mesta, so nas čakale vaje v orkestru, seveda za tiste,
ki smo to želeli. Po končanih vajah sem se s Katarino in z gostiteljsko družino odpeljala
v šoping, nato pa smo si skupaj ogledali še mesto ponoči. Peljali so naju tudi na njihovo
tipično pijačo, ki se jo da dobiti samo v Catanii – slana limonada z mehurčki. Meni
osebno ni bila všeč, imela je namreč podoben okus kot morska voda.
Torek, 10. 11. 2015, je bil dan predstavitev. Vsaka država je predstavila svojo šolo in
mesto, nekateri tudi celo državo. Bilo je zanimivo, vendar je proti koncu postajalo
rahlo utrujajoče. Zvečer smo imele vse družine organiziran bowling.
V sredo, 11. 11. 2015, je bilo zelo zanimivo. Šli smo na Etno, najvišji delujoči vulkan v
Evropi. Nismo bili pri glavnem kraterju, ker tja hodijo samo poleti, ker je takrat bolj
varno. Etna mi je zelo všeč in prav tako tudi pokrajina okoli le-te. Po izletu na Etni smo
si šli ogledat še pridelavo medu.
V četrtek, 12. 11. 2015, nas je čakal ogled papirne industrije in pridelovalnice
oljčnega olja. V papirni industriji smo videli, kako delajo otroške plenice, vodja nam je
pokazal, kako celotno podjetje deluje, kako mora biti, da pritegne kupce in podobno.
Pokazal nam je tudi laboratorij, kjer preizkušajo plenice. V pridelovalnici oljčnega olja
so nam pokazali postopek pridelove olja. Lahko smo ga tudi poskusili. Kosilo je bilo
tokrat malo drugačno. Jedli smo namreč na šoli za turistične poklice. Postrežba je bila
zato vrhunska pa tudi hrana je bila zelo dobra.
Petek, 13. 11. 2015
Naš dan se je začel s prijetnim razmigavanjem v telovadnici. Začeli smo z ogrevanjem
in štafetnimi igrami, nato pa smo se razdelili v dve skupini. Nekateri smo igrali
nogomet, ostali pa odbojko. Po koncu telovadbe smo se odpravili v večnamenski
prostor, kjer so nam razdelili nagrade za uspešno narejene logotipe. Potem smo odšli v
vrtec, kjer so nam pripravili mini kulturen program, in nas nato še pogostili ter nam
dali darila. Nato smo se z avtobusom odpeljali do Acicastella, kjer smo obiskali
prečudovit grad in pojedli kosilo. Nato smo se odpeljali nazaj do šole, kjer smo z
orkestrom še malo povadili in takoj zatem nastopili pred učitelji in ostalimi učenci. Po
nastopu smo se odpeljali domov in s hitro pripravili za ples. Ta se je začel ob 19.00 in
končal ob 22.30. Vzdušje na plesu mi je bilo zelo všeč. Zelo všeč mi je, da je nekdo kazal
koreografijo, ostali pa smo ponavljali za njim.
Sobota, 14. 11. 2015
To je bil naš zadnji skupni dan na Siciliji. Ogledali smo si farmo blizu Raguse,
usmerjena je bila predvsem v mlečno proizvodnjo. Ker je bila sobota, so šli z nami tudi
nekateri starši. Po kosilu na farmi smo si šli ogledat še mesto Ibla Ragusa. Bilo je zelo
lepo. Ko smo prišli nazaj, smo se poslovili od vseh in odšli domov, kjer nas je čakalo
pakiranje.

Nedelja, 15. 11. 2015
Zbudili smo se ob pol desetih in se odpravili na plažo, kjer smo se dobili še z
nekaterimi drugimi družinami. Malo smo se sprehodili po plaži, pojedli kosilo v
restavraciji ob obali in se odpravili domov po kovčke. Nato smo se odpravili na
letališče, kjer smo se vsi objokani poslovili in odleteli nazaj domov.
Ema Klemenčič, 9. C

