
Z ZAKLJUČKOM SMUČARSKE SKAKALNE SEZONE ZAČELI  

PROJEKT ERASMUS+ »ŠPORT« 

Iztekal se je tretji vikend v marcu, medtem ko je petnajsterica dijakov iz prvega, drugega in 

tretjega letnika Gimnazije Kranj nedeljo preživljala v pričakovanju prihajajočega tedna in z njim 

izmenjave v okviru projekta Erasmus+. Naša šola je bila namreč gostiteljica prvega srečanja na 

temo športa, znanega kot »National Games and Sports Bring Us Together«. 

Nedeljsko popoldne so prekinili prihodi naših gostov, (starih od 11 do 15 let,) ki so v Kranj 

pripotovali iz Bolgarije, Poljske, Portugalske, Romunije in Turčije. Nekateri so bili nastanjeni v 

dijaški dom, druge so domov odvedli naši dijaki, v ponedeljek, 19. 3. 2018, pa smo se malo 

pred deveto uro vsi zbrali v konferenčni dvorani Gimnazije Kranj. Slovenski himni so sledili 

uvodni nagovori prof. Bernarde Kovač, poljske koordinatorice Barbare N'sir ter gospoda 

ravnatelja, za preostanek kulturnega programa pa gre zahvala Dekliškemu pevskem zboru 

Gimnazije Kranj. Po kratkem premoru je dobila vsaka izmed sodelujočih držav nekaj časa za 

predstavitev kraja, od koder prihajajo, šole in države, nato pa je odbila ura in čas je bil za kosilo. 

Po kosilu smo skozi team building igre pobliže spoznali drug drugega, popoldan pa smo 

zaključili z ogledom Kranja in Kranjskih rovov. V torek zjutraj smo se »prebudili« v računalniški 

učilnici, kjer smo najprej izglasovali turško slikarijo kot uradni logotip projekta, v nadaljevanju 

pa spoznali mobilne aplikacije, povezane s športom in zdravim življenjem. Po kosilu smo imeli 

delavnico na temo narodno najbolj priljubljenih športov in tradicionalnih iger, ki tonejo v 

pozabo. Ves dan sedenja je v nas prebudil željo po malce športa, po urici rekreacijske odbojke 

smo se napotili na občino, kjer so nas odprtih rok sprejeli in tujcem na kratko predstavili Kranj, 

nato pa smo se odpravili proti domu in tako ali drugače prijetno preživeli preostanek dneva. 

Razigrano s štafetnimi igrami smo začeli sredino dopoldne, ki nam je v nadaljevanju postreglo 

s pestrim naborom maskot projekta, s kosilom pa se je prevesilo v zgodno popoldne, ko smo 

si – namesto počitka – raje privoščili vzpon na Šmarjetno goro, ki nam je odstrla Kranj na dlani. 

Zvečer smo v posteljo legli z nekoliko povišanim srčnim utripom, pa ne zaradi napornih 646 

metrov nadmorske višine, pač pa v pričakovanju četrtkovega ogleda smučarskih poletov v 

Planici. Okrog sedme ure zjutraj smo se odpeljali iz Kranja, drugi krak slovenskega cestnega 

križa, Ilirika, pa nas je popeljal v nordijsko središče doline pod Poncami. Ob 9. uri se je začel 

uradni trening, med katerim smo se dodobra ogreli, da smo bili lahko, ko je šlo zares, 

najglasnejši navijači slovenskih letalcev (bolj ali manj, naši poljski in bolgarski gostje so seveda 

pesti držali za svoje tekmovalce). V izteku letalnice so plapolale zastave vseh barv in velikosti, 

največ je bilo seveda slovenskih, pa tudi gledalcev ni bilo ravno malo – kar dobrih trinajst tisoč. 

Vsake toliko je pritisnil mraz, sicer pa nas je po licih božalo zimsko sonce in tako smo se pordeli 

od obojega okrog ene ure z avtobusom že prebijali nazaj na vozišče. V Lescah smo se okrepčali 

s kosilom, popoldne pa smo zaokrožili s postankom na Bledu, kjer smo tuje goste v prvi vrsti 

spoznali s kremšnito. Po vrnitvi v Kranj nam od večera ni ostalo več prav veliko, zato smo se, 

ko je avtobus ustavil pred dijaškim domom, urno razkropili. Zadnje snidenje se nam je obetalo 

v petek zjutraj, ko smo obiskali prestolnico Ljubljano. Ogled smo začeli v Hiši Evropske Unije, 

kjer smo širili obzorja prek skoraj vse Evrope, k čemur je veliko pripomogla tudi interaktivna 

razstava. Naš naslednji postanek je bil Ljubljanski grad, od koder se nam je ponujal krasen 

razgled na glavno mesto. Pot nas je nato vodila v središče mesta, kjer smo si vzeli čas zase, ki 



smo ga bolj ali manj namenili kosilu. Ob pol treh nas je k sebi poklical Prešernov kip, od kjer 

smo se skupaj odpravili do Muzeja iluzij. Za eno uro smo se predali navideznim prevaram in 

čudežnemu svetu iluzij, beljenje glave z vsemogočimi triki pa je prekinila ura, ki je napovedala 

prihod avtobusa in vožnjo v smeri Kranja. Po vrnitvi v šolo nas je slaba ura ločila do poslovilne 

zabave, ki je ob 18. uri napolnila večnamenski prostor Gimnazije Kranj. Najprej smo si postregli 

s hrano, opravili s formalnostmi, podelitvijo diplom in pregledom dogajanja, čemur je sledil 

ples v slogu slovenske tradicije. Do takrat so se naši gostje že toliko udomačili, da so kar sami 

prevzeli vajeti, in skupaj smo se zavrteli še v ritmih romunske in poljske glasbe. Po dobrih treh 

urah je napočil čas, ko se je naša bolgarsko-poljsko-portugalsko-romunsko-slovensko-turška 

naveza razkropila in polni novih vtisov smo prespali še zadnjo noč, v soboto pa so se naši gostje 

tekom dopoldneva začeli vračati v domovino.  

(Resnici na ljubo moramo priznati, da je izmenjava potekala nekoliko drugače, kot smo si 

predstavljali, saj nismo pričakovali, da bodo naši gostje stari med 11 in 15 let. Kljub temu smo 

se z njimi uspeli toliko povezati, da smo se naučili sodelovanja s kakšno leto mlajšimi učenci in 

skupaj smo lahko ustvarili prijetno izkušnjo.) 

Lana Kejžar, 2.a 

 

 

Delavnica: uporaba IT aplikacij pri športu in vsakodnevnih aktivnostih 

 

 



 

 

Spoznavanje vrstnikov skozi igre 

 

 



 

 

Ogled Kranja 

 

Šport združuje - igranje odbojke 



Projekt Erasmus +: National Games and Sports Bring Us Together 

V tednu od 18. do 24. marca sva sodelovali v projektu Erasmus + »National Games and Sports Bring 

Us Together«. 

Gostili sva dve Portugalki, s katerima sva se hitro ujeli. Sprva je bilo sicer med nami malo neprijetno, 

a kaj kmalu smo se spoprijateljile. Sporazumevale smo se v angleščini, kar se nama je zdelo zelo 

zanimivo in poučno. Glede na to, da sva gostili zelo dobri prijateljici, smo se v ponedeljek vse štiri 

skupaj dobile, da bi prebile led in se malo spoznale. Bili sva mnenja, da bo v začetku lažje, če vse štiri 

skupaj v popoldanskih urah spoznamo naša zanimanja in dejavnosti prostega časa, kot med obveznim 

dopoldanskim programom projekta. To se je zelo dobro obrestovalo, saj smo se povezale, se zabavale 

in se imele zelo lepo.  

Najbolj nama je bilo prijetno, da si imel cel dan ob sebi nekoga, ki se je bil pripravljen s teboj 

pogovarjati. Skupaj smo pogledale kak film, se igrale družabne igre, Portugalki sta poskusili sta 

slovensko hrano in sladkarije, ki so jima bile zelo všeč. 

Beatrice in Laura sta odšli tudi na poroko, kjer je Beatrice videla, kako to poteka v Sloveniji, ter Lauri 

razložila, kako to slavje poteka pri njih.  

Skupaj z ostalimi dijaki, ki so bili vključeni v projekt, smo si ogledali veliko slovenskih znamenitosti: 

skoki v Planici, Ljubljanski grad, rove pod Kranjem in prečudoviti Bled. Kljub mrazu smo uživali in tudi 

nama je bilo zanimivo, čeprav sva te kraje in znamenitosti že videli. 

Gostitev dveh dijakinj s Portugalske nama je prineslo veliko novih izkušenj. Spoznali sva tudi nekaj 

portugalskih fraz, ki sta naju jih onidve naučili. Teden v katerem je potekal Erasmus+, je bil poln novih 

prijateljstev, novih spoznanj in zabave ob preživljanju časa z ljudmi iz drugih držav. Vsak dan se je 

nekaj dogajalo in nikoli nam ni bilo dolgčas. Naučili smo se veliko novih stvari kakor tudi 

medsebojnega sodelovanja in zaupanja. Bilo je neverjetno, da smo imeli priložnost spoznati toliko 

ljudi iz drugih držav, del njihovih kultur in načina življenja. Z veseljem bi vse še enkrat ponovili in 

upava na še čim več takih projektov. 

 

                                                                     Laura Ana Oman in Lana Šumi, 1.č 

 



 

V Hiši Evrope, Ljubljana 

 

S portugalskimi vrstniki 



 

Spoznavanje Slovenije skozi igro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Planici na ogledu smučarskih skokov 

 


