ERASMUS+ »I feel wood – for good«
SICILIJA, 8.–15. 11. 2015
NEDELJA, 8. 11. 2015
V nedeljo smo se učenci in tri učiteljice že zelo zgodaj s kombijem odpeljali na letališče v Trst.
Od tam naprej smo z letalom odleteli na letališče v Rim. Polet je bil prečudovit, saj je bilo
lepo vreme in smo celo pot, tudi iz Rima do Sicilije, opazovali z jutranjim soncem obsijano
Italijo. Na letališču v Kataniji smo po prevzemu kovčkov spoznali naše gostitelje in njihove
družine. Ker sva z Emo živeli pri isti družini, smo se skupaj odpeljali do njihovega stanovanja,
nato pa takoj odšli na kosilo k širši družini najine gostiteljice – Giuliane. Mislim, da smo se kar
dobro ujeli. Ko se je že temnilo, smo se z Agnes in s Kristjanom ter njunima družinama,
sprehodili po mestu Taormina. Mesto je staro, a polno življenja in manjših trgovin. Taormina
mi je bila zelo všeč, imeli pa smo tudi prečudovit pogled na mesta pod vzpetino, na kateri leži
to mesto. Ko smo v enem izmed lokalov pojedli pico, smo se zelo utrujeni odpeljali domov.
Prvi dan me je zelo utrudil pa tudi z družino se še nismo najbolje poznali.
PONEDELJEK, 9. 11. 2015
V ponedeljek smo se prvič videli z ostalimi učenci iz drugih držav. Vsi skupaj smo si ogledali
del Katanije. Spoznali smo kar nekaj znamenitosti, nato pa smo vsi skupaj pojedli kosilo v
restavraciji Ostello. Že takrat smo z ostalimi učenci navezali stike. Po kosilu smo si ogledali še
grad, ki mi je bil najbolj všeč. Z vlakom v podzemni železnici in z vlakom smo se odpeljali
nazaj do šole. Tam pa smo izvedeli, da sledi še vaja s šolskim orkestrom. Ta glasbena ura me
je zelo sprostila, zato sem imela za nakupovanje še dovolj energije. Tik pred odhodom smo
se ustavili še v kiosku, kjer so prodajali napitek, podoben slani limonadi, ki mi ni bil preveč
všeč.

Kosilo z ostalimi učenci v restavraciji Ostello.

TOREK, 10. 11. 2015
V torek smo vsi predstavili svojo šolo, kraj in deželo. V tem času sem o nekaterih državah
izvedela veliko novega. Najina gostiteljica nama je razkazala njeno šolo, zatem pa smo
obiskali mlajše učence v enoti šole, ki je bila zelo blizu. Pripravili so nam krasno dobrodošlico
in ko smo se vrnili v našo šolo, smo z družinami pojedli kosilo. Imeli smo še nekaj prostega

časa, zvečer pa smo se vsi skupaj srečali na bowlingu. Odigrali smo eno igro, povečerjali in se
še od nedelje utrujeni vrnili domov.
SREDA, 11. 11. 2015
V sredo smo se zjutraj odpeljali proti Etni. Najprej smo se sprehodili po krajši učni poti, po
kosilu pa smo si ogledali še enega ne več delujočih kraterjev Etne. O Etni nisem vedela veliko,
zato mi je bil ta izlet res všeč, hkrati pa je bil poučen. Po ogledu smo se z avtobusom odpeljali
do mesta, kjer smo si ogledali pridelovanje medu. Sprehodili smo se mimo zanimivih strojev,
nato pa smo imeli možnost kupiti izdelke iz medu.

Z novimi prijatelji na učni poti v naravnem
parku Etna.

ČETRTEK, 12. 11. 2015
V četrtek smo dopoldne preživeli v tovarni papirja in izdelkov iz njega. Pred kosilom v
inštitutu smo si ogledali še proizvodnjo olivnega olja. Kosilo v inštitutu je bilo svečano in
okusno. Četrtek je bil prvi dan, ko smo imeli večerjo doma. Bila je krasna in prvič v življenju
sem poskusila sadež kaktusa, ki je tam zelo razširjen in povsem običajna rastlina, ki jo lahko
opaziš na vsakem koraku, in mislim, da ga je bilo vredno poskusiti.
PETEK, 13. 11. 2015
V petek smo dan začeli s športom. Igrali smo nogomet in odbojko. Prejeli smo tudi majico z
izbranim logotipom, italijanskim predlogom, ustvarjenim prav za ta projekt. Obiskali smo še
tamkajšnji vrtec, kjer so nas sprejeli s petjem in plesom. Z avtobusom smo se odpeljali v
Acitrezzo, kjer smo si ogledali utrdbo nad morjem (Acicastello) in se po kosilu sprehodili po
cesti, ki je peljala mimo morja. Ko smo se vrnili, smo imeli s šolskim orkestrom koncert, ki je
bil sicer zelo kratek, a uspešen. Zvečer smo imeli še ples v šoli. Petek je bil res dan z veliko
dejavnostmi, zato je hitro minil.

Z najino gostiteljico
Giuliano

SOBOTA, 14. 11. 2015
V soboto smo se odpeljali na farmo, kjer smo videli ogromno krav in pridelavo sira. Po kosilu
na tej farmi smo se razmigali na nogometnem igrišču. Praznovali smo tudi rojstni dan moje
gostiteljice Giuliane, nato pa smo se odpeljali do starega mesta Ibla Ragusa, kjer smo se
sprehodili skozi čudovit park. Ko smo prispeli pred šolo, je sledilo poslavljanje, saj je bila
nedelja čas odhoda. Po uri in pol objemanja je doma sledilo še pakiranje.

S Poljakinjami

Z Nemci

NEDELJA, 15. 11. 2015
V nedeljo smo imeli podaljšan spanec, ki mi je prišel zelo prav, saj sem bila še vedno
nenaspana. Z ostalimi učenci iz Slovenije in njihovimi družinami smo se srečali na plaži in šli
na kosilo, kjer smo tako kot skoraj vsak dan jedli pico. Ura je bila že pozno popoldne, zato
smo morali po naše kovčke in se odpeljati na letališče. Tam smo se še zadnjič poslovili in
zahvalili našim gostiteljem, sledilo pa je čakanje na let. Let je bil povsem drugačen kot tisti,
ko smo prispeli na Sicilijo. Leteli smo zvečer in bila je že tema. Opazovali smo lučke v večjih
mestih in ko smo prileteli v Trst, je bila ura že pozna, a po tako lepem tednu kljub utrujenosti
nismo zaspali niti v kombiju.

Z gostiteljsko družino

Letos sem na takem projektu sodelovala prvič in sem zelo vesela, da sem sodelovala.
Izvedela sem ogromno novih stvari in spoznala veliko novih prijateljev. Seveda pa je bilo
treba dobro znati tudi angleško, a to ni bil velik problem. Z vsemi smo se odlično razumeli, pa
čeprav je bilo treba kakšno stvar razložiti s pomočjo rok. Bila je res krasna izkušnja, zato bi jo
priporočila vsem, ki imate veselje do spoznavanja novih držav, kultur in novih prijateljev.
Katarina Pivk, 8. A

