
 

PORTUGALSKA 
OD 23. DO 29. APRILA 2017 

 

Učenci: 

Iza Mrak, Žan Guzej, David Brdnik, Vesna Bukovnik in 

Katarina Prevc 

 

Učiteljici spremljevalki: 

Svjetlana Urbančič, 

Zorica Kozelj, koordinatorka projekta Erasmus+ 

  



Nedelja, 23. 4. 2017 

Že ob  5.30 smo se zbrali na letališču ter se vkrcali na letalo. Po enourni vožnji smo pristali v 

Münchnu. Privoščili smo si kosilo in nato štiri ure zabijali čas. Nato smo se vkrcali na letalo za 

Lizbono. Let je trajal tri ure.  

Ko smo pristali v Lizboni, smo najprej iskali našo prtljago, kar  nam je vzelo kar nekaj časa. Na 

letališču so nas pričakali portugalski erasmovci. V bližnjem parku Parque das Nações ob reki Tejo, 

ki so ga uredili za svetovno razstavo Expo 1998,  smo se srečali z Italijani in Romuni. Nato smo se 

odpeljali nazaj na letališče in počakali na Grke in Poljake. Zatem nas je čakala 3-urna vožnja z 

avtobusom v mesto Fundão. Ob 22.00 smo srečno prispeli pred šolo, kjer so nas pričakali naši 

gostitelji. Odpravili smo se domov in vsi utrujeni po pozni večerji v trenutku zaspali. 

Vesna Bukovnik 

Na brniškem letališču 

 

Kosilo na münchenskem letališču 



Kosilo na münchenskem letališču 

 

 

Še zadnja fotka z münchenskega letališča  

  



Končno smo prispeli v Lizbono. 

 

Ponedeljek, 24. 4. 2017 

Uvodna prireditev na šoli 

Zjutraj smo z učenci sli k pouku. V predavalnici so nam pripravili kratek kulturni program. Mlajši 

učenci so zaigrali na flavto evropsko himno Oda radosti, otroški zbor pa je zapel dve pesmi v 

francoščini. Po predstavitvi smo šli na ogled šole. V sklopu šole je kar sedem šol. Šolo  v Fundãu 

obiskuje 1564 učencev od 7 do 18 let. Na šoli je 142 učiteljev, 3 psihologinje, 7 svetovalnih 

delavcev in 50 tehničnega osebja. Učilnice so manjše kot naše, učenci se ne preobuvajo v copate, 



šolska ura traja 90 minut. Po šoli je veliko umetnin učencev.  Učilnice so bolj prilagojene potrebam 

učencev, npr. likovna učilnica, laboratorij pri kemiji in fiziki. Po kosilu smo si ogledali stari del 

mesta Fundão. Ogledali smo si štiri kapelice, cerkev, muzej. Najbolj sta se nam vtisnili v spomin 

dve umetnini. Na steni stavbe je umetnik Bordalo II ustvaril volka, umetnino iz odpadnih 

predmetov: Nekomu odpadek, drugemu zaklad. V bližnjem parku pa je umetnik poljskega rodu 

Nespoon fasado stavbe okrasil z glineno čipko. 

David Brdnik, Žan Guzej in Vesna Bukovnik 

Delavnice pri pouku fizike 

Delavnice pri pouku kemije 



Umetnik Bordalo je iz odpadnih materialov naredil volka na steni hiše. 

Ogled šolskih prostorov in čas za druženje 

  



 

Kratek počitek v parku po ogledu mesta Fundão 

 

Vsi erasmovci pred mestnim muzejem  



Torek, 25. 4. 2017 

Muzej eksperimentov v Fabrici 

 
Kuharska delavnica: Moja tortica ima molekule 

  



Kuharska delavnica: Moja tortica ima molekule 

 

Dan se je začel zelo zgodaj. Ob 6.30 smo se zbrali pred šolo in se odpeljali proti tri ure oddaljenim 

portugalskim Benetkam - mestu Aveiro. V mestu smo si ogledali center znanosti Fabrica. V 

delavnicah smo raziskovali, pekli in poskušali čokoladne tortice in programirali robote. Sledila je 

vožnja s colni po kanalih Aveire. Ogledali smo si čudovite pisane hise ob reki, mostove, poslikave 

drugih čolnov, soline. Mesto je zelo prikupno. 

Po kosilu smo se odpeljali v mesto Costa Nova ob Atlantskem oceanu. Na peščeni plaži smo se 

sezuli ter namakali noge v oceanu. Nabirali smo školjke, tekali po plaži in neizmerno uživali. Po 

približno dveh urah čistega užitka smo se odpeljali nazaj v Fundão. Triurna vožnja je hitro minila, 

saj je bila polna petja, smeha pa tudi plesa. Kljub poznemu prihodu "domov", so nam gostitelji 

pripravili obilno večerjo. 

Katarina Prevc, Vesna Bukovnik, Žan Guzej, David Brdnik 

 

 

  



 

Aveiro, imenovano tudi portugalske Benetke, verjetno zaradi kanala in čolnov, podobnih tistim v 

Benetkah 

 

Še nekaj utrinkov iz mesta Costa Nova, mesta ob obali Atlantskega oceana: Čisti užitek! 

  



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Tipične počitniške hiše v mestu Costa Nova 

 

 

Sreda, 26. 4. 2017 

Obisk mestne hiše z namestnico župana 



Dan smo preživeli v šoli pri pouku: Žan in David pri angleščini in portugalščini, Vesna pri filozofiji in 

matematiki, Iza pri matematiki in komunikaciji, Katarina pa pri angleščini. 

Sledila je skupna delavnica pri pouku fizike. Učenci so nam predstavili raziskovalne naloge. Všeč 

nam je bilo, da so učenci zelo samostojni in zavzeti za delo. Pouk poteka bolj sproščeno in 

aktivno. 

Popoldne smo obiskali mestno hišo in se udeležili intervjuja na lokalnem radiu Cova da Beira. 

Vesna Bukovnik, David Brdnik, Žan Guzej 

 

Četrtek, 27. 4. 2017 

Nakup nujno potrebnih očal. 

 

Zgodaj zjutraj smo se odpravili na izlet v Lizbono. Po dolgi 3-urni vožnji smo le prispeli v Lizbono, 

kjer smo se razdelili v 2 skupini - Grki, Slovenci, 8 Portugalcev ter Poljaki, Italijani, Romuni ter 

preostali Portugalci.  Sledil je ogled največje lizbonske znamenitosti Mosteiros dos Jerónimos - 

cerkve, samostana in vrtov. Znamenitost je že od leta 1983 pod zaščito Unesca. V njem so 

pokopani pomembni Portugalci -  Vasco da Gama (raziskovalec, pomorščak), Manuel 1. 

(portugalski kralj) ter Luis de Camões (največji portugalski pesnik). 

Na trgu nam je prijazni vodič Fabio Oliviera razložil pomen barv ter simbolov v portugalski zastavi. 

Ogledali smo si tudi trg pred spomenikom odkritij. Na njem so prikazane najpomembnejše 

osebnosti zlate dobe - obdobja odkritij pomorskih poti v Indijo, Afriko ter Ameriko (Henrik 

Pomorščak, pesnik Camões, Vasco da Gama, kralj Manuel 1., slikarji, pisatelji ... ). Pred 

spomenikom se nahaja tudi zanimiva ploščad, ki prikazuje poti pomorščakov. Nato smo se 

odpeljali v Park nacij, kjer smo bili že v ponedeljek. Tam smo kosili ter nakupili kartice, darilca in 

spominke. Nato smo šli v Oceanarium, enega največjih akvarijev na svetu. Ogled je potekal v 

dveh delih. V prvem delu smo spoznavali izumrle in izumirajoče vrste živali, vzroke za izumiranje 

ter načine reševanja izumirajočih vrst. 



Nato smo si šli ogledat akvarij. Videli smo velik akvarij z morskimi psi, skati, jatami rib ter prav 

posebno sončno ribo. Spoznali smo vodni svet Atlantskega, Tihega in Indijskega oceana in 

Antarktike. Ogled smo zaključili v terarijih, kjer smo videli različne živali, kot so morski konjički, 

žabe, veliki raki, paličnjaki, meduze... Ko smo končali z ogledom, smo odšli nazaj na avtobus in 

sledila je dolga pot nazaj.  

Spomenik odkritij v Lizboni 

 

 

 

 



 

Morske vidre izumirajo. 

  



 

Nekaj utrinkov z obiska Oceanariuma v Lizboni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Petek, 28. 4. 2017 

Ta dan smo doživeli, kako je biti učenec šole v Fundãu do kosila. Imeli smo tri šolske ure po 90 

minut. Na žalost je skoraj ves pouk potekal v portugalščini, zato nismo veliko razumeli. Bili smo 

malce razočarani, ker pouk ni bil prilagojen nam in nam je bilo zato dolgčas. Po kosilu smo imeli 

prosti čas. S partnerskimi prijatelji smo odšli v čudovit park v Fundão in tam preživeli kar nekaj 

časa. Ob sedmih zvečer smo se skupaj z družinami, ki nas je gostila, zbrali v šoli. V šolski kantini 

smo imeli prestižno in okusno večerjo. Potem smo šli na šolsko proslavo v šolskem amfiteatru. Po 

glasbeni točki smo skupaj zaplesali vsi učenci. Bilo je nepozabno.  

Katarina Prevc 



 

Skupinska fotografija pred šolo gostiteljico 

  



Utrinek z zaključne prireditve in ples 


