Obisk v Sloveniji (Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem)
6. – 12. oktober 2019

Nedelja, 6. oktober - … Prišli so … vsaka država ob svojem času. Z nekaterimi smo
se že malce poznali, z nekaterimi ne. Otroci naše šole smo jih na letališču sprejeli
in odpeljali na domove, kjer smo bili pripravljeni, da jih gostimo cel teden.

Ponedeljek, 7. oktober – Zjutraj smo se zbrali pred šolo, kjer smo gostom izrekli in
zaigrali dobrodošlico ter jim podarili majhna darilca. S harmoniko in sprevodom
zastav sodelujočih držav smo prebili led. V glasbeni učilnici smo nato imeli glasbeno
delavnico. Evropsko himno Oda radosti smo se naučili zaigrati na orffova glasbila.
Sledil je mini tečaj slovenščine, kjer so se gostje skupaj z nami naučili nekaj
osnovnih slovenskih besed. Največ časa smo porabili pri besedišču o hrani. Žal je bil
zaradi težav z žičnico odpovedan izlet na Krvavec in pot po deželi pastirskih škratov.
Smo se pa bolje pripravili na večer - zvečer smo namreč v šolski zbornici imeli
skupno večerjo s starši, med katero smo si ogledali predstavitve knjižnih junakov iz
posameznih držav. Najboljši je bil Kekec! Tudi golaž, ki so ga skuhali starši, ni bil
slab …

Torek, 8. 10. - Že navsezgodaj smo se z avtobusom odpeljali do Predjamskega gradu.
Po vodenju v angleščini in zanimivih fotografijah z nagačenimi živalmi in v viteških
sobanah smo obiskali še Postojnsko jamo. Večini je bil to najlepši del tedna. Še
nekateri naši učenci niso bili nikoli v taki kraški jami, za tujce pa je bila sploh nekaj
posebnega. Popoldan smo v Ljubljani s pomočjo mobilne aplikacije Huntzz
spoznavali mesto in iskali zaklad. Ne vemo, katera skupina je zmagala, vemo pa, da
se nihče ni izgubil in da se je Ljubljana vsem zdela prijazno, lepo in urejeno mesto.
Najboljši zaklad je sledil na koncu – sladoled!
Pozno zvečer smo se zadovoljni vrnili k družinam, medtem ko so učitelji menda
obiskali še plesni tečaj.

Sreda, 9. 10. – Dan smo začeli s folklorno delavnico, ki so jo pripravile naše učiteljice,
po njej pa so gostje lahko prisostvovali našemu pouku. Večinoma so bili navdušeni
nad urejenostjo in opremljenostjo naše šole. Sledila je osrednja prireditev ob Dnevih
Erasmus+ programov. Skupaj s cerkljanskimi folkloristi smo jo pripravili učenci
naše šole in na njej predstavili nekaj cerkljanske kulturne dediščine in nekaj
glasbenih talentov naše šole, tudi šolski band. Nastopili so tudi naši gostje. Popoldne
nas je na občini sprejel g. župan Franc Čebulj, ki nam je pripravil lep nagovor in
darilca, zvečer pa nas je gostil na večerji. Vmes smo v šolski likovni učilnici imeli
zanimive delavnice, na katerih smo risali slovenske narodne motive na keramične
skodelice in izdelovali obeske za ključe v barvah Evrope.

Četrtek, 10. 10. – Zopet dan za izlet! Tokrat smo se z avtobusom odpeljali proti
Gorenjski. Ogledali smo si staro Oplenovo hišo v okolici Bohinja, potem pa smo se z
ladjico zapeljali po jezeru. Kosilo smo imeli v Gozdni šoli, kjer so nas gostili taborniki,

potem pa smo se povzpeli do čudovitega slapa Savica. Čudovit, sproščen dan v
naravi. Na poti nazaj smo se ustavili še na Bledu, kjer smo si seveda privoščili
blejsko rezino.

Petek, 11. 10. - V petek smo se iz šole peš sprehodili do gradu Strmol in si ogledali
zanimivo notranjost. Še bolj zanimiva, predvsem pa prijetna je bila notranjost v
grajski kavarni … Med potjo do šole smo si ogledali tudi preostale kulturne
znamenitosti Cerkelj. V šoli smo se naučili peči jabolčni zavitek. Medtem ko se je
pekel, smo imeli slovesno podelitev priznanj, diplom, nagrad ... slovesno
fotografiranje in nekoliko manj slovesen kviz po državah, s katerim smo preverili,
kaj so si gostje o Sloveniji zapomnili. Popoldne smo s svojimi gosti preživeli v krogu
svojih družin – večinoma tudi na zanimivih izletih.

Sobota, 12. 10. – Vsake lepe stvari je enkrat konec. Poslavljali smo se od svojih
gostov, vsi z željami, da se še kdaj srečamo in vsi zadovoljni, saj nam projekt
omogoča potovanja, spoznavanju drugih dežel, predvsem pa novih prijateljev.
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