
FIRENCE IN BULID YOUR APP, TEACH YOUR STUDENTS HOW TO BUILD THEIR APPS! 

V Firencah sem se med 23.5. in 29.5.2021 na 

EuroPass teacher academy udeležil seminarja o 

izdelovanju aplikacij za pametne telefone. 

Seminar, ki je bil dobro organiziran, je bil razdeljen 

na 5 delovnih dni, kjer smo vsak dan izdelali vsaj 

eno aplikacijo. V skupini nas je bilo 6 slušateljev, 5 

iz Srbije in 1 iz Slovenije, ter predavatelj. Prvi dan 

je bil namenjen spoznavanju sošolcev, 

predstavitvi šol, s katerih prihajamo, ter 

posebnosti posameznih šolskih sistemov. Po 

končanih predstavitvah pa smo se lotili 

spoznavanja aplikacije MIT AppInventor, ki nam je 

skozi celoten seminar služila kot osnova za izdelavo naših aplikacij. Tako smo s pomočjo našega 

predavatelja izdelali kar nekaj aplikacij – od najbolj enostavnih (npr. menjavanje besedila s klikom na 

gumb) od bolj zanimivih in zapletenih (npr. minigolf, kalkulator …). Vse aplikacije smo tudi shranili in 

preizkusili na naših pametnih telefonih. Zadnji dan pa je bil namenjen evalvaciji našega dela ter 

vodenemu ogledu Firenc. 

 

Naša skupina ob koncu zadnjega dne, ko smo prejeli zaslužene certifikate. 

  

Slika 1:delček kode za igro minigolf 



FIRENCE 

Firence so glavno in najbolj poseljeno mesto 

italijanske dežele Toskana. Firence ležijo v kotlini, 

ki jo obdaja šest hribov, skoznje pa teče reka Arno. 

Domačini so me opozorili, da imamo ob koncu 

maja, ko sem Firence obiskal, srečo z razmeroma 

nizkimi temperaturami, saj so v tem času običajno 

že krepko preko 30°C. Same Firence so bile 

središče srednjeveške evropske trgovine in financ. 

Veljajo tudi za rojstno mesto renesanse. Njihova 

zgodovina vključuje tudi obdobje vladanja močne 

družine Medičejcev. Najbolj znana stavba je 

kupolasta stolnica pod imenom Duomo (slika1), ki 

še vedno velja za največjo kupolo, zgrajeno iz 

opeke in malte, na svetu ter most Ponte Veccio 

(slika2). Vsak, ki obišče Firence, se ne more izogniti 

sprehodu po starem delu mestu, kjer je nešteto 

ozkih uličic, ki imajo vsaka svoj čar. Tako lahko 

naletimo na različne zgradbe in palače iz različnih 

obdobij, ki si jih je vredno ogledati (nekatere so 

preurejene tudi v muzeje). Po pohajanju po mestu 

se prav hitro zgodi, da postanemo lačni. Vsi vemo, 

da je italijanska hrana zelo raznolika, v Firencah se 

ne moremo izogniti mesnim jedem. Najbolj znane 

so trippa, lampredotto, bistecca alla fiorentina, 

tagliata … Seveda so tukaj tudi različne sladice in 

sladoled, po katerem so Italijani najbolj znani v 

Evropi.  

Žal pa je bilo časa, ki mi je ostajal po seminarju, 

premalo, da bi si lahko ogledal celotne Firence ter 

poskusil vse dobrote, ki jih italijanska kuhinja 

ponuja. Spodaj prilagam še nekaj italijanskih 

besed, da bo obisk Italije nekoliko lažji. 

Si. - Da. Buon giorno. – Dobro jutro. 
No – Ne. Buona sera.- Dober večer. 
Per favore. – Prosim. Buona notte. – Lahko noč. 
Prego. – Ni za kaj Buona giornata! – Želim ti lep dan. 
Grazie. – Hvala. Parla inglese? – Govoriš angleško? 
Mi scusi. – Oprostite Parla inglese? – Govoriš angleško? 

 

Več o samih Firencah pa najdete na spletni strani https://www.visitflorence.com/ 

Zapisal Boštjan Mohorič 
Arrivederci Firenze! 

Vir slike2 in slike3: Spletna stran visitiflorence.com 

Slika 2: stolnica Santa Maria del Fiore - Duomo 

Slika 3: most Ponte Veccio (stari most) 

Slika 4: sladica na 1001 način 


