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1. dan je bil zelo naporen, saj smo cel dan potovale. Potovanje smo 

namreč začele ob 15 čez 6 zjutraj, v Kavalo pa smo prispele ob 18.00 

uri. Maja, Ula, Barbara in jaz smo odšle k družinam, ostali dve pa sta 

odšli v stanovanje z učiteljicama. Utrujene smo razpakirale, pojedle 

večerjo, nato pa pred spanjem še igrale Enko.  

 

 

2. dan smo začeli z delom. Zjutraj smo vstale in se odpravile v šolo, kjer 

so nas pričakali drugi učitelji in učenci iz držav partneric v projektu. 



Najprej smo si ogledali otvoritveno prireditev, kjer smo ekipe vseh 

držav zapele tudi pesmi v svojih jezikih. Naša ekipa se je predstavila z 

Marko skače in Zdravljico. Sledile so vaje za četrtkov koncert. Po vajah 

smo si ogledali staro mestno jedro in mestno hišo ter imeli skupno 

kosilo v tipični grški gostilni. Po kosilu nas je vodič odpeljal še do 

minareta, po starih mestnih uličicah pa do pomola visoko nad mestom, 

kjer smo posneli skupno fotografijo. Sledil je prosti čas za nakupovanje, 

zvečer pa večerja v enem od trenutno najbolj popularnih barov. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



3. dan se je začel zelo zgodaj, saj nas je še vedno čakalo veliko dela. Po 

okusnem zajtrku smo se dobili v šoli, kjer smo imeli delavnico na temo 

čustev in glasbe. Sledile so vaje za koncert in delavnica, v kateri smo 

pobližje spoznali starogrško glasbo in inštrumente. Nato smo se z 

avtobusom odpravili v Philippi, kraj svetovne kulturne dediščine. Tam 

smo si ogledali ruševine zidu in mesta, ki ga je postavil Filip Veliki. Videli 

smo tudi antično gledališče oz. amfiteater in preizkusili njegovo 

akustiko. Med drugim se je s petjem preizkusila naša Barbi in preizkus 

odlično prestala. Nato smo pojedli kosilo in spotoma nahranili še nekaj 

psov, ki so se potepali naokoli. Mimogrede, v Kavali je polno 

potepuških psov in še več mačk, ki pa niso prav nič nadležni, nekako 

predstavljajo del tamkajšnje kulture.  

 

 

 

 

 

 

  

Za konec smo si pogledali še čudovito krščansko cerkev s prekrasnim 

mozaikom na stropu. Z avtobusom smo se odpeljali nazaj v Kavalo, kjer 

je sledil prosti čas, ki smo ga, ker nas je prej kar hudo namočil dež, 

preživele tako, da smo se posušile in pogrele v zavetju naših grških 

domov. Zvečer so imele 4 učenke večerjo z družino, ostali dve pa v 

restavraciji. Utrujene smo po večerji takoj zaspale. 

 

 

 



4. dan je bil hkrati zadnji del našega druženja z ostalimi v projektu. Po 

prihodu v šolo, ki je bil ponovno zgodaj zjutraj, smo imeli delavnico, v 

kateri smo s svojimi telesi in nekaterimi inštrumenti uprizorili zgodbo 

knjige Kot v filmu - v naši skupini so nam pomagali še štirje grški učenci. 

Sledile so vaje za večerni koncert.  

 

Nato smo si ogledali grško predstavo Odyssey, ki je predvsem zelo 

navdušila učiteljico Majo. Nato smo se razšli in imeli kosilo ter nekaj 

časa za zadnje nakupe ali sprehode in druženje. Ob 17. 30 smo se vsi 

sodelujoči srečali v Arheološkem muzeju Kavala, kjer smo imeli  še 

zadnjo generalko in ob 20.00 koncert za starše grških učencev in širšo 

javnost. Po koncertu smo se vsi nastopajoči in mentorji odpravili na 

zadnjo skupno večerjo, na kateri smo se družili in plesali do poznih ur. 

Verjetno ni potrebno posebej omeniti, da smo doma takoj zaspale. 

  

 

 

 

 



5.dan je bil za nas ponovno dan transferja. Zjutraj smo lahko malo dlje 

spale, za razliko od ekip drugih držav, ki so začele pot že ob 4h zjutraj. 

Edino, kar smo morale storiti, je bilo pakiranje in pospravljanje naših 

stvari. Ob 11.15 smo se dobile pred šolo, kjer nas je pričakal prevoz do 

letališča v Thessalonikih. Na Dunaj smo priletele okrog 17. ure, nato pa 

smo z GoOptijem opravile še zadnji del poti do doma. V Celje smo se 

vrnile pozno zvečer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naši vtisi: 

Maja: Zelo mi je bila všeč zabava v četrtek zvečer. Edino, kar bi dodala 

je spoznavni večer med učenci iz različnih držav. 

Barbi: Najbolj mi je bilo všeč druženje in spoznavanje novih prijateljev. 

Tia: Super se mi zdi, da smo spoznali novo kulturo in druge 

znamenitosti, presenetila pa me je velika količina hrane ob poznih 

urah. Prav tako mi je bila všeč prijaznost in gostoljubnost grških 

učiteljev ter učencev. 

Zala: Všeč mi je bilo, da sem lahko s prijateljico Despino gledala filme, 

da sva lahko skupaj igrali na klavir in prepevali. 

Tija: Všeč mi je bil koncert, ki smo ga priredili v četrtek zvečer. 

Ula: Všeč mi je bilo kako lepo je Barbara pela, prav tako pa sem uživala 

na poti v Grčijo (letalo). 

 

 


