
Obisk v Grčiji (1st Primary school of Kos) 

22. – 27. oktober 2018 

22. oktober – Navsezgodaj zjutraj smo s salzburškega letališča proti grškemu otoku 
Kosu polne pričakovanj iz nekaj treme pred čisto novo izkušnjo poletele učenki Jerca 
in Mirjam ter učiteljici Urška in Vida. Naša naloga je bila, da zastopamo našo šolo na 
prvi izmenjavi šol v okviru novega Erasmus+ projekta. Na letališču so nas sprejele 
učiteljice, kasneje v šoli pa smo spoznale še učence, ostale goste, predvsem pa naše 
gostiteljice. Ogledale smo si šolo, ki je bila vsa okrašena v počastitev našega prihoda. 
Ena od učiteljic nam je prikazala pripravo tradicionalne grške pite, potem pa smo se 
udeležili zelo okusnega kosila, ki so ga za nas pripravili starši grških učencev. Grška 
tradicionalna kuhinja je res odlična! 

  

Popoldne smo učenci preživeli pri svojih gostiteljskih družinah, zvečer pa smo se vsi 
zbrali na tradicionalnem grškem večeru, kjer smo uživali v nastopu plesalcev ljudskih 
plesov celotne Grčije, plesov smo se tudi učili in skupaj zaplesali sirtaki. 

   

 

23. oktober – po učni uri grškega jezika, ki je zahteven za učenje, je bil  dan posvečen 
spoznavanju bogate zgodovine starih Grkov. Ogledali smo si Asklepion, kjer je imel 
svoje zdravilišče slavni grški zdravnik Hipokrat, katerega delo smo spoznali tudi skozi 
kar zahtevne naloge. Ogledali smo si tudi pravo predstavo s Hipokratovo prisego.  
Oglede smo zaključili z obiskom vinske kleti, ker je vinogradništvo poleg turizma in 
oljkarstva ena glavnih dejavnosti prebivalcev otoka Kos.  



  

 

24. oktober – ta dan je bil posvečen grški kulturni dediščini in seveda, prijetnemu 
druženju. Gostitelji so nam pripravili pravo potovanje po otoku Kosu. Najprej smo se 
ustavili v tradicionalni grški hiši in si ogledali opremo, orodje, stanovanje in oblačila, 
kot so jih prebivalci uporabljali v starih časih. Sledil je obisk mlina na veter. Neverjetno, 
kako spretni so bili ljudje nekoč pri izkoriščanju skromnih naravnih virov. Ogled smo 
nadaljevali pri eni od učiteljic doma in njena mama nam je demonstrirala pripravo 
tradicionalne grške sladice. Seveda smo jo tudi poizkusili, odlična je bila. Pred poznim 
kosilom smo si ogledali še čebelarstvo in se seznanili s pridelavo medu na Kosu. 

  

 

25. oktober – zbrali smo se v šoli in se posvetili grškemu šolskemu sistemu. Tako, na 
hitro, ne deluje zelo zahtevno, smo pa izvedeli, da učenci, če se po osnovni šoli hočejo 
vpisati v priznane šole, obiskujejo ves čas pouka popoldne še privatne inštrukcije. No, 
mi smo se strinjali, da je bolje med poukom bolj pridno delati in se učiti in popoldne 
nameniti čemu drugemu, kot ponovni razlagi snovi. Po spremljanju pouka v različnih 
učilnicah smo se udeležili prireditve, pripravljene našemu gostovanju v čast. Ker smo 
potrebovali nekaj gibanja, smo si šli ogledat arheološke ostanke rimske vile z muzejem, 
nato pa odšli na obisk k županu mesta Kos. Pred poznim kosilom smo si ogledali še 
oljarno, kjer oljke stiskajo v odlično oljčno olje. Res je bil bogat dan! 



    

 

26. oktober – dopoldne smo se v šoli udeležili prireditve ob grškem prazniku »oxi day«, 
spominu na čas med drugo svetovno vojno, ko se Grki niso hoteli pridružiti silam osi, 
na kar so upravičeno zelo ponosni. Prireditev se je nadaljevala s parado po ulicah 
Kosa, kjer smo občudovali grški nacionalni ponos. Med prireditvijo smo prejeli 
certifikate za udeležbo v izmenjavi. Po sprehodu po mestu smo imeli prosto popoldne, 
ki ga je vsaka družina preživela po svoje, zvečer pa smo se dobili na bovlingu in 
pomerili svoje spretnosti in moči.. 

     

 

27. oktober – za zadnji dan so nam gostitelji pripravili lepo presenečenje, z barko smo 
odpluli na otok Nisiros. Za večino nas, gostov, je bila to prva prava plovba v življenju. 
Pot po morju je hitro minila in kmalu smo pristali na Nisirosu, otoku s tipično grško 
sredozemsko naravo in kulturo. V nadaljevanju dneva smo ju dodobra spoznali, 
ogledali smo si ugasli vulkan, se sprehodili po ljubkih mestnih ulicah, obiskali župana, 
pojedli dobro tradicionalno kosilo, se povzpeli na vrh mesta in si ogledali grško 
pravoslavno cerkev, nato pa žal morali na pot, nazaj na otok Kos. Proti večeru so 
namreč v šoli organizirali dobrodelno tombolo, ki je bila za nas nekaj čisto novega. Z 
organizacijo tombol učenci in učitelji zberejo precej denarja za dejavnosti, ki jih drugače 
ne bi mogli izvesti (za učence iz šibkega socialnega okolja, za nadstandardne 
programe, ..). Nato je sledilo slovo, malo žalostno, a z obljubo, da se zagotovo spet 
srečamo. Naslednje jutro nas je čakal polet s toplega juga v jesensko obarvano 
domovino in snidenje z domačimi, ki so nestrpno pričakovali zgodbe o naših doživetjih. 



   

   

 

 


