
3. MOBILNOST PROJEKTA ERASMUS + V GRČIJO  (dnevnik dogajanja) 
 
 
2. DAN  
 
Danes je minil naš drugi dan v Grčiji. Zjutraj smo se zbrali pred njihovo  šolo, 1. St Gymnasium of 
Cholargos.  Najprej so se nam predstavili učenci in učitelji gostujoče šole,  potem pa smo odšli na 
ogled šole. Nato smo se predstavili tudi ostali.  Po ogledu smo nadaljevali s skupnim delom, kjer smo 
vse gostujoče države predstavile  delo v okviru projekta Erasmus+.  Po končanih filmčkih – reklamah 
je sledila razglasitev zmagovalca. Zmagala je grška skupina, mi smo s svojo reklamo zasedli drugo 
mesto. Po razglasitvi smo se odpravili v Mestno hišo in si ogledali kratek film o Grčiji. Nekaj 
pozdravnih besed nam je namenil tudi župan.  Sledila je  manjša pogostitev in odhod h gostujočim 
družinam. Popoldne smo preživeli z  družinami. Ugotovili smo, da je angleščina zelo uporaben jezik, 
saj ga tu nujno potrebujemo za sporazumevanje z družinami in z našimi novimi prijatelji. 
 

Tjaša Blatnik, 9. a 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
3. DAN  
 
Zjutraj smo se zbrali na šolskem igrišču, potem smo  se  odpeljali z avtobusom v podjetje Apivita. 
Podjetje Apivita izdeluje naravno kozmetiko za zdravje in lepoto. Prikazali so nam postopek pridelave 
različnih vrst kozmetike. V njihovem botaničnem vrtu smo si ogledali različne vrste zelišč. Razložili so 
nam njihove učinke ter možnosti za uporabo. Oblekli so nas v  čebelarsko obleko in nam pokazali 
čebelnjak ter notranjost panja. Pot smo nadaljevali proti čudovitemu obmorskemu mestu Porto Rafti, 
kjer smo imeli kosilo. V popoldanskih urah  smo se odpeljali do  rta Sounio, najužnejše točke polotoka 
Atika in si ogledali ostanke ruševin znamenitega Pozejdonovega templja, posvečenega bogu morja v 
klasični grški mitologiji. Imeli smo lep razgled in videli smo prelep sončni zahod. Po čudovitem ogledu 
smo se odpravili nazaj proti Atenam. V avtobusu smo prepevali. 

Živa Fink, 9. a 
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4. DAN  

Danes  smo obiskali muzej Akropolis. Dobili smo se zjutraj pri vhodu za metro in nato smo se odpravili 
do centra mesta. Tam smo si ogledali prve začetke nastanka mesta in gradnje Akropolisa ter ostalih 
svetišč. Vodička nam je povedala veliko o grških bogovih in boginjah. Ogledali smo si tudi najstarejši 
predel Aten (Plako), kjer so bili začetki današnjega petmilijonskega mesta. Ob kosilu smo poslušali 
tradicionalno grško glasbo in zaplesali na njihove ritme. Na koncu smo se sprehodili po ulicah in 
obiskali male trgovine z nakitom, oblekami in spominki. Preostanek popoldneva smo preživeli s svojimi 
vrstniki. 

Manca Sintič, 9. a 
 
 

  

 

 
 
   
 
5. DAN  
 
Danes smo odšli na izlet izven Aten. Na začetku nas je presunil Korintski prekop, ki je med seboj 
povezal grška morja, pomorščakom pa bistveno skrajšal pot. Najprej smo obiskali večjo oljarno Melas, 
kjer smo si ogledali pridelavo olivnega olja. Posajenih imajo milijon oljk in letno pridelajo tri milijone 
litrov olja. Izvedeli smo tudi, kakšna je razlika med extra deviškim olivnim oljem, deviškim olivnim oljem 
in olivnim oljem. Sledila je pokušina ekstra deviškega olivnega olja. Je prijetnega okusa. Njihova 
pridelava je ekološko usmerjena. Iz listja naredijo humus za gnojenje, pečke pa uporabijo za gretje. 
Pot smo nadaljevali proti Epidaurusu, kjer smo si ogledali največje grško gledališče, katerega 
posebnost je, da je zelo akustično in ga še danes uporabljajo za številne prireditve.  Nato smo se 
odpeljali do pristaniškega turističnega mesta Nafplia, ki je bilo prvo glavno mesto Grčije. Po ogledu 
mesta, prijetnem sprehodu in ogledu mesta, smo se v poznih večernih urah vrnili v Atene. 

Učiteljici Marija in Rosana 



  

 
 
 

6. DAN  

Danes smo šli v šolo naših gostiteljev. Tam smo bili pri uri zgodovine, ki je bila zelo nenavadna, saj 
nismo ničesar razumeli. Razumel sem le to, da je bilo govora o razsvetljenstvu. Po prvi uri smo začeli 
s prodajo. Na bazarju smo prodali veliko izdelkov, ki smo jih prinesli s seboj. Ogledali smo si  tudi 
šolski vrt in posadili nekaj rastlin. Ko smo pospravili, so učenci in učitelji za nas pripravili program, kjer 
so nam razdelili potrdila o sodelovanju na mobilnosti. Po programu so nam starši pripravili kosilo. Ob 
18. uri  smo se z gostitelji dobili pri Mestni hiši. Odpravili smo se do parka in od tam naprej. Takrat 
smo nekateri ostali bolj zadaj in se odločili za popestritev dogajanja… 
Naše bivanje v Atenah se z jutrišnjem dnem končuje. 

Gregor Bučar, 9. a 

   

 
 


