LTT aktivnost na Madžarskem
Dnevnik učencev

PONEDELJEK, 23. 5. 2022
Po jutranjem bujenju, zajtrku in pripravi na dan smo s svojimi gostujočimi družinami odšli v
šolo, kjer so nam učitelji predstavili šolo, telovadnico, fitnes in zdravstvene sobe za učenje
medicine. Za tem, smo spoznali ostale udeležence projekta in se odigrali preprosto igro za
treniranje spomina ter osnovno spoznavanje. Program smo nadaljevali v skupinah v katerih
smo odšli v razrede, kjer smo si lahko z učenci izmenjali vprašanja o vsakdanjem življenju.
Učitelji so nas naučili nekaj ključni madžarskih besed. Govorili smo o primeru nasilja med
vrstniki in se domislili najboljše rešitve za težavo. Za tem smo peš odšli do središča mesta,
kjer smo spoznali županjo in si ogledali mestno hišo. Zvečer smo po mešanih skupinah igrali
bowling, potem pa se vrnili domov in odšli spat.
Neja Peternel

torek, 24. 5. 2022
Že navsezgodaj zjutraj nas je zbudil dež. Vsi skupaj smo se zbrali pred Vać hotelom. Odpravili
smo se do reke Donave. Tam smo dobili vso potrebno opremo in dobili hitro lekcijo veslanja.
Na srečo je tik preden smo se odpravili na dragonboat dež prenehal. Nekateri so se odpravili
tudi na kayak. Prvi so dragonboat vozili približno pol ure, mi Slovenci ter še nekaj Italijanov in
Madžarov pa smo vozili eno uro. Po čudoviti izkušnji in hitremu veslanju smo se odpravili
nazaj proti hotelu. Tam smo jedli nekakšen pekoč paprikaš. Naslednje na našem seznamu
aktivnosti pa je bil obisk mesteca Szentendre. Tam smo si ogledali Angel`s Church in muzej,
nato pa smo imeli nekaj prostega časa. Kupili smo si bubble tea in se malo sprehajali.
Utrujeni smo se odpravili nazaj v Vać in se podružili s svojimi »novimi« družinami.
Nina Bogataj

SREDA, 25. 5. 2022
V sredo nas je čakal izlet v Budimpešto in ogled znamenitosti. Prva stvar na seznamu je bil
parlament, katerega smo si vodeno ogledali tudi od znotraj. Videli smo razne kipe, med njimi
tudi kip Marije Terezije in značilni baročni ter gotski stil gradnje. Ogledali smo si originalno
krono Madžarskih cesarjev, ki pa je zaradi pravil nismo smeli slikati. Na poti smo opazili tudi
spomenik posvečen žrtvam Holokausta. Kosili smo v trgovskem centru, za konec dneva pa
smo si ogledali grad Bude.
Lana Eniko

ČETRTEK, 26. 5. 2022
V četrtek smo imeli športne aktivnosti, ki pa niso bile osredotočene na šport ampak na to, da
smo se vsi zabavali. Preko igrišča smo na žlicah nosili jajca, člane skupine ovijali v papir in se
učili plesat njihov šolski ples. Govorili smo tudi o primerih nasilja, ki so se zgodili na naših
šolah. Nato smo šli v Budimpešto in imeli kosilo v trgovskem centru. Sprehodili smo se po
Trgu herojev, na katerem so kipi madžarskih herojev. Nazadnje smo si ogledali še Grad
Vajdahunyad in živalski vrt. Po dolgem in napornem dnevu smo se vrnili v Vac.

Anže Kopač

Petek, 27. 5. 2022
Zadnji dan na Madžarskem smo proslavili temu primerno. Zjutraj smo se z avtobusom odpeljali
v vodni park kjer smo se vozili z raznimi tobogani in se kopali v bazenih. Ob 12ih smo odšli
nazaj v Vac, kjer smo preživeli čas z družinami, ki so nas gostile. Zvečer smo v šoli imeli zabavo,
na kateri so nam učenci šole predstavili madžarske pesmi in narodne plese. V narodnih plesih
smo se izkusili tudi sami, prav tako pa smo se zavrteli ob melodijah starejših in sodobnejših
plesih. Vmes nas je čakala še velika pojedina. Pred odhodom smo se še poslovili od prijateljev
in se šli domov naspat preden smo naslednji dan zgodaj odšli nazaj v Slovenijo.

Maj Šubic

