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Nedelja, 17. 4. 2016 

Dijaki, ki smo bili sprejeti na projekt Erasmus+, smo se zbrali ob 8 uri pred šolo v 

Strahinju. Kmalu smo se odpravili na pustolovščino z profesoricama Darjo 

Ravnihar in Urško Kleč. Vsi smo se veselili tega štirinajstdnevnega  

izobraževalnega potovanja. Napotili smo se čez gorski preval Ljubelj do meje z 

Avstrijo in naprej do Dunaja, nato pa dalje proti Slovaški, ter čez njo. Po 15 urah 

vožnje z občasnimi postanki smo končno prispeli v mesto Krakow. Tam smo se 

nastanili v lepo urejenem hostlu Good bye Lenin. Utrujeni od vožnje smo se 

kmalu odpravili, da smo nabrali moči za naslednji dan. 

  



 

PONEDELJEK, 18. 4. 2016 

Ponedeljek je bil kar zahteven dan saj smo se morali zbuditi že ob 7uri, pojesti zajtrk in oditi 

na ogled Krakowa. Spoznali smo mnoge legende in zanimivosti o mestu, ki nam jih je povedal 

vodič Golden Ogledali smo si glavni/ osrednji trg- main square in na njem spomenik 

narodnemu pesniku  Adamu Mickiewiczu, St. Mary' s church, univerzo- Collegium Maius, 

katedralo na Wawelu- Wawel cathedral, Wawel castle z gotsko arhitekturo, sprehodili smo 

se tudi skozi Planty Park in spregovorili o Janezu Pavlu II. Nato smo si privoščili hitro kosilo in 

že smo bili pripravljeni za naslednji ogled, ki pa je bil Auschwitz. Uzelo nam je skoraj 2 uri za 

ogled, saj nas je vodička popeljala po vseh razstavnih stavbah, kjer so bili ostanki.  Ogledali 

smo si tudi Auschwitz Birkenau, ki je bil večji, a ni veliko ostalo od hiš saj so jih požgali. Po 

napornem dnevu smo se odpravili nazaj v hostel in se naspali na naslednji dan.   

  



 

TOREK, 19. 4. 2016 

Zbudili smo se ob zgodnji 5 uri zjutraj, pripravili kovčke, pospravili sobe in odšli na našo 

nadaljno postojanko Naklo nad Notecio. Vozili smo se 9 ur in dočakal nas je topel sprejem v 

hotelu Art Caffe. Po namestitvi smo imeli kosilo in za tem ogled prečudovitega majhnega 

mesta Naklo.  Koder sta nas popeljali profesorici iz šole gostiteljice.  Po popoldanskemu 

sprehodu smo si rade volje večerjali in si vzeli počitek.  

 

  



 

SREDA, 20. 2. 2016   

Ko smo se zbudili in pozajtrkovali smo se odpravili na uradne sprejem v tamkajšno marino, 

kjer so nas sprejeli tako dijaki kot profesorji, župan in pomembni gosti. Predstavili so nam 

dosedanje sodelovanje naše šole z šolo Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego 

Witosa w Samostrzeu. Nato pa so nas postregli s torto in kavo. Imeli smo tudi nekaj 

aktivnosti v naravi in sicer v narodnem parku Borek, kjer smo se tudi spoznavali s poljskimi 

dijaki in pa piknik. Nato smo odšli v šolo na predstavitev z biologom J. Napieralo, ki je 

fotograf v prostem času. Nato pa smo še odigrali igro odbojke v kateri smo nažalost zgubili z 

2:1, vendar se nismo preveč obremenjevali s tem. Veseli smo se vrnili v hotel, kjer smo 

pojedli večerjo in odšli spat.    

  

  



 

ČETRTEK, 21. 4. 2016 

V četrtek smo se zbudili približno ob 7:30, nato smo pojedli zajtrk in se odpravili na avtobus. 

Peljali smo se nekaj kilometrov in prispeli smo do šole. Na urniku smo imeli 2 uri angleščine, 

eno uro zgodovine, eno geografije in eno naravoslovja. Spoznali smo njihov način učenja, ki 

pa je drugačen od našega.  Razkazali so nam njihovo veliko šolo v katero so vnesli tudi veliko 

topline. Nato smo se odpravili na kosilo, kasneje pa smo se pozabavali v bazenu in pa tudi v 

savni.   

  

  



 

PETEK, 22. 4. 2016 

V petek smo spoznavali bolj praktično delo, ki ga opravljajo na šoli. Začeli smo s presajanjem 

rož po čemer smo dobili tudi vsak svojo rožo v darilo. Nato smo se vozili s traktorjem in delali 

venčke za na glavo. Preučevali smo tudi plesni, ki ogrožajo naše hišne ljubljenčke in kašne so 

posledice teh. preučevali smo pa tudi plesni iz mesa in kruha pod horoskopom. S tem delom 

smo pridobili veliko novega znanja in veščin dela. Pri zadnji delavnici smo opazovali zarodke 

ptičev v jajcih. Naše znanje pa so preverili z kratko križanko,ki smo jo rešili z odliko. Popoldne 

pa smo preživeli na golfu, kar je bilo zelo zanimivo, saj ga še nisem prej igral. Imeli smo tudi 

bogato pogostitev da nismo bili lačni. Bili smo dokaj utrujeni po tako napornem dnevu zato 

smo se napotili v hotel, da bi se spočili za naslednji dan. 
  

  



 

SOBOTA, 23. 4. 2016 

Sobota je bila namenjena druženju s poljaki in njihovimi družinami. Najprej smo se pa 

napotili na radijsko postajo, kjer smo predstavili naše sodelovanje in obe šoli. Poslali smo 

tudi pozdrave staršem in zapeli nekaj pesmi. Ker smo imeli še nekaj časa smo se odpravili na 

sladoled, ki pa smo ga zaradi naše slave po radiu dobili zastonj.  Jaz sem skupaj z Evo, Polono 

in Kajo. Najprej smo šli po nakupih v bližnje mesto, nato pa smo prišli na Magdalenino 

domačijo, kjer smo se veselili, pekli hrenovke, vozili traktor in si ogledovali domače živali. Ko 

smo se vrnili v hotel smo si vsi pripovedovali naša doživetja. 

  



 

NEDELJA, 24. 4. 2016 

V nedeljo smo morali ustati zelo zgodaj saj smo se odpravljali na skrajni sever Poljske- 

Gdansk. Čas smo si krajšali s spoznavanjem, petjem in pa tudi spanjem. Ogledovali smo si 

znamenitosti in značilnosti, ter spoznavali legende. Imeli smo tudi prosti čas v katerem smo 

si privoščili kavo, nakupovanje in sprehajanje po mestu. Poslušali smo koncert orgel v cerkvi, 

se povzpeli na stolp in opazovali razgled čez celo mesto.. sprehodili smo se do morja, kjer 

smo meli nekaj prostega časa, nato pa smo se vrnili v hotel. Po tako napornem dnevu ni bil 

problem zaspati.   

  



 

PONEDELJEK, 25. 4. 2016 

Dopoldne je bilo zelo naporno saj smo si ogledali kar 4 kmetije. Najprej smo si ogledali farmo 

prašičev, ki je bila zelo velika saj so imeli 2000 glav živine. Ogledali smo si tudi kastracijo, kar 

nekateri resno obžalujejo. Sledila je pogostitev in razdajanje praktičnih daril. Nato smo si 

ogledali farmo konjev, kjer smo se spoznavali s konji in jih nato tudi jahali. Naslednja je bila 

farm krav, ki je bila med večjimi v državi, v kateri so nam razkazali kako molzejo krave z 

molznimi aparati. Nazadnje smo se ustavili na farmi ovc, ki pa je bila meni najbolj zanimiva, 

saj smo lahko pestovali jagenjčke. Po kosilu je bila načrtovana vožnja s kajakom, a smo to 

odpovedali zaradi slabega vremena. Popoldne smo zato preživeli v šoli, kjer smo naredili 

piknik, igrali odbojko, nogomet, se pogovarjali in imeli tudi uro aerobike. Najbolj smešen del 

pa so bile karaoke, saj nekateri nismo preveč pevsko nadarjeni. Utrujeni smo se vrnili v hotel. 

  



 

 

  



 

TOREK, 26. 4. 2016 

Torek je bil dan za Torun. Tam smo se najprej sprehodili po mestu do hiše Nikolaja Kopernika 

in si ogledali njegovo hišo ter njegova dela. Nato smo si ogledali preostanek mesta in 

pomembnejše cerkve iz baroka in renesanse, mestno arhitekturo. Ogledali smo si vojašnico 

in njeno vlogo med 2. Svetovno vojno., tam pa smo pojedli tudi kosilo. Po tem ogledu smo se 

odpravili v 6 nadstropno hišo eksperimentov. Zadnji ogled dneva je bil pa Planetarij, kjer so 

nam s pol urno projekcijo predstavili naše ogromno vesolje, planete, lune. V hotel smo se 

utrujeni odpravili z polnimi glavami zanimivosti. 

 

  



 

SREDA, 27. 4. 2016 

V sredo smo se odpravili v Bydgoszcz. S seboj smo peljali tudi poljske dijake. Na poti smo se 

ustavili na farmi konj, kjer smo se zapeljali s kočijo. Peljali smo se nekaj kilometrov in prišli 

smo do živalskega vrtu, katerega smo imeli 1 uro časa, da si ga ogledamo. Komaj smo že 

čakali, da smo se odpravili na bowling, kjer smo tudi dobili naše kosilo in ga z vsem veseljem 

pojedli. Po tem smo se odpravili na »glavno atrakcijo tedna« in to je bil seveda nakupovalni 

center. Ko smo zapravili ves denar smo se odpravili na večerjo, nato pa smo preživeli 

preostanek večera preživeli z Poljaki. Po dolgem dnevu smo vsi popadali v postelje in zaspali. 

 

 

  



 

ČETRTEK, 28. 4. 2016 

Ko smo se zbudili nismo mogli verjeti, da je to že naš zadnji dan v Naklu. Zbudili smo se, 

pojedli zajtrk in se odpravili v šolo, kjer so nas toplo sprejeli kot zmeraj. Podarili so nam 

praktična darila in kviz po katerem smo se začeli zavedati kako veliko smo se naučili na tej 

izmenjavi. Najtežje se je bilo posloviti od novih prijateljev, vendar smo tudi to zmogli. 

Odpeljali smo se proti Češkemu Krumlu, do kamer smo se vozili do 2 ure naslednjega dne. Ko 

smo prišli do hostla smo le popadali v postelje in zaspali.  

 

  



 

PETEK, 29. 4. 2016 

Zjutraj smo se zbudili, pojedli zajtrk in že se nam je mudilo na ogled mesta. Izvedeli smo 

veliko o zgodovini mesta, pomembnih družinah tega mesta, o legendah in običajih. Nato smo 

se povzpeli tudi na stolp z prelepim razgledom in si ogledali labirint iz ogledal. Nato smo 

imeli še nekaj prostega časa, nato pa je prihajal čas za odhod. Odpravili smo se v hostel, 

zagrabili kovčke in odšli na avtobus, ki nas je odpeljal čez Avstrijo v Slovenijo. Pred šolo so 

nas že nestrpno čakali starši. Zahvaljujem se projektu Erasmus+ in šoli za organizacijo tega 

prečudovitega poučnega potovanja. 

 

  


