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Jan Volf
Od četrtka,16.8. 2018, pa do torka, 21.8. 2018, smo učenci z učitelji Oš Janka Kersnika Brdo
končno izpeljali izmenjavo učencev na Kalabrijo v Italiji.
Že mesec prej sem bil živčen, ker nisem vedel, kaj naj pričakujem od izmenjave. Nisem bil
vajen sporazumevati se v tujem jeziku, nisem bil navajen njihove kulture in na splošno, nisem
imel dobrega mnenja o izmenjavah.
Toda sedaj se je moje mnenje zelo spremenilo kot pred to izkušnjo. Mislim, da je prav, da se
že kot otroci učimo uporabljanja tujih jezikov v praksi, spoznavanja novih kultur in vsega, kar
spada zraven. Tako spoznaš nove prijatelje in ljudi in z njimi navežeš stike. In tudi mi smo se
z učenci s Kalabrije zelo dobro spoprijateljili.
Največji razlog za skrbi pa je bil, da bom spal pri drugi družini in kako me bo družina sprejela.
Ko sem prišel tja, so se te dvomi razblinili.
Gostitelji so nas zelo lepo sprejeli in bili zelo prijazni. Tudi družine so bile zelo gostiteljske in
so nam nudile vse, kar smo potrebovali, in še več.
Na začetku me je skrbelo, kako se bomo razumeli z vrstniki s Kalabrije, ali bomo postali dobri
prijatelji in podobne stvari. Vendar sem kmaluugotovil, da je bil strah odveč, saj smo se odlično
»poštekali«.
Izmenjava učencev je nekaj posebnega, neka posebna izkušnja. Družiš se z vrstniki iz drugih
držav, spoznaš njihovo kulturo, obnašanje, značaj. Če se hočeš počutiti dobro, moraš biti
komunikativen in socialen, da se lahko sporazumevaš v tujem jeziku. Ker pa v Italiji niso znani
po dobrem znanju angleščine, ti včasih pride prav tudi znanje pantomime ali prevajalnik.
Zelo sem vesel, da sem bil del izmenjave, ker je res ena najboljših izkušenj v mojem življenju
in bi jo priporočal vsakemu. Kalabrijo si bom zapomnil po novih prijateljih, italijanski
gostoljubnosti in njihovi odlični kuhinji.
Komaj čakam, da se z učenci s Kalabrije spet vidimo pri nas v Sloveniji.
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Hana Rožič
Popolna izkušnja druženja, spoznavanja kulture in učenja.
Potovanje v Kalabrijo je bila zame neverjetna izkušnja. Vse od potovanja do bivanja je bilo
zabavno in poučno. Vesela sem, da sem navezala nove stike in spoznala nove ljudi. Bivanje
pri družinah nam je dalo vpogled v njihova življenja na naše skupne in različne točke.
Zanimiva mi je bila degustacija hrane, ki je imela ima več hodov. Vsak obrok smo dobili odlične
italijanske makarone s paradižnikovo omako.
Občutili smo življenje otrok, ki so potem ko se je vročina končala, tj. v poznih večernih urah
odšli na igrišče in se tam družili. Katji v kraju, kakršni so Amaroni, in se vsi poznajo in tako
družbe nikoli ne manjka.
Komunikacija je bila malo večji problem, ampak z dobro pantomimo se da vse rešiti. Proti
koncu našega skupnega bivanja smo vsi znali kakšno besedo več italijansko, slovensko ali pa
angleško.
V Kalabriji sem doživela veliko novih stvari. Prvič sem spala na plaži, poskusila sem veliko
novih vrst medu med, njimi tudi čokoladnega, prvič sem se udeležila Pena Partiya. (Nisem bila
razočarana.) Okusila sem tudi italijanske kepice sladoleda, ki so bile odlične, velike in še
poceni.
Predvsem pa sem spoznala nove prijatelje in se imela odlično s starimi. Vsega skupaj je bilo
prehitro konec.
Kalabrijo si bom zapomnila po lončarskih izdelkih, gostoljubnosti Italijanov in po feferonih.

Matic Urankar Kosec
Potovanje v Kalabrijo je bilo nepozabno. Zabavno je bilo tako potovanje, kot bivanje in druženje
z Italijani.
Bivali smo pri tamkajšnjih družinah, ki sicer niso znale angleško, a smo z malo pantomime
rešili vse. Vsi so bili zelo gostoljubni in prijazni.
V Kalabriji smo doživeli veliko novih stvari. Spali smo na plaži, bili na pena partyu in okusili
nove vrste medu.
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Okusili smo tudi tamakajšnje nočno življenje. Ko se je malo shladilo so otroci odšli na igrišče
in se tam družili.
Zelo okusna in zanimiva je bila tudi hrana, ki smo jo dobili v več hodih. Za predjed smo vsak
obrok dobili testenine.
Če bi imel možnost bi izkušnjo takoj ponovil, saj je bilo zanimivo in predvsem zabavno.

Jurij Drobež
Potovanje v Kalabrijo je bila zame neverjetno zanimiva izkušnja. Potovali smo z vlakom, tako
smo preživeli več časa skupaj. Verjamem, da smo po nekaj urah šli že samemu sebi na živce.
V Amaronih nas je pričakala topla dobrodošlica. Tamkajšni prebivalci so nas bili zelo veseli.
Sledilo je skupinsko slikanje. Takoj smo se spoprijateljili z našimi vrstniki in odšli k njihovim
družinam ter se namestili v njihovih hišah.
No tako se je začelo naše popotovanje po Kalabriji. Zelo mi je bilo všeč, da so se naši italijanski
vrstniki hoteli spoprijateljiti z nami. Družine so bile zelo prijazne in komunikativne. Pri
komunikaciji smo se sicer malo zapletli, ampak sta bila internetni prevajalnik in pa pantomima
nadvse priročna.
Tam sem spoznal tudi nekaj novih prijateljev, ki so mi malce popestrili čas tam. Osebno sem
bil nad Kalabrijo izjemno zadovoljen. Tam sem doživel veliko novih stvari, kot so spanje na
plaži pod milim nebom in okusili zelo zanimive vrste medu, kot je na primer čokoladni med.
Osebno mi je kar malo žal, da se je tamkajšnja izkušnja končala kar malo prehitro, kajti
prepričan sem, da Kalabrija ponuja še veliko več zanimivih stvari.
Mislim, da so taki projekti z izmenjavo otrok zelo pomembni za poznavanje novih prijateljev,
združevanje držav in tudi pridobivanjem poznanstev tudi v drugih državah. To vse prispeva k
razvoju države. Všeč mi je tudi, ker se različne organizacije zavzemajo za takšne stvari kot so
izmenjave.
Zelo rad bi odšel še na kakšno takšno popotovanje.

Miha Kralj
Izmenjave se mi zdijo prima zadeva, ker spoznaš nove ljudi in njihovo kulturo ter doživiš nekaj
novega. Bil sem na izmenjavi v Amaronih v Kalabriji. Spoznal sem nekaj vrstnikov. Vsi so
oboževali nogomet, skoraj tako kakor mi. Imeli smo približno iste interese. Žalosti me, da teh
novih prijateljev po vsej verjetnosti ne bom videl nikoli več, le ob njihovem obisku v Lukovici.
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Izmenjava je dobra izkušnja za tiste, ki še nikoli niso potovali, niso nikoli leteli z letalom, se
peljali na (spalnem) vlaku ... Prvič sem spal pri popolnoma tuji družini, ki je bila zelo podobna
naši družini. Všeč mi je bilo, da so starši zelo lepo skrbeli zame. Moj gostitelj mi je odstopil
posteljo. Starši - gostitelji so nam preskrbeli prevoz do centra mesta. Potem sem se kar
''udomačil,'' čeprav me je skrbelo, da mi ne bo tako udobno kot doma.
Ko sem izvedel, da sem izbran za izmenjavo sem bil hkrati zelo vesel in vznemirjen. Izmenjavi
bi dal oceno 10/10. Rad bi ponovno doživel kaj podobnega.

Jernej Strmšek
Zbrali smo se na Brdu, od koder smo odšli na pot daleč stran od doma.
Čakalo nas je 12 ur vožnje do Rima, kjer smo se presedli na drugi vlak, ki nas je pripeljal do
Lamezia Terme.
Tam so nas sprejeli domačini, ki so nas peljali v Amarone. Izbrali smo si družine in odšli na
njihove domove. Po treh dneh druženja smo postali pravi prijatelji. Pričakovanja so se
uresničila. Bilo je super. Spreminjal ne bi ničesar.
Na koncu smo dobili še darila za domov, tipična za tisto območje. Nato smo se odpravili
domov.
Izmenjave se mi zdijo koristne saj spoznaš nove ljudi, njihovo kulturo, prehranjevanje, rastline,
jezik itd.

Nina Prohinar
V Kalabriji sem skovala nova prijateljstva in se zelo zabavala. Vsak dan sem doživela nove
dogodivščine in videla še en košček sveta. Naši gostitelji so bili zelo prijazni in z veseljem bi
še enkrat obiskala Kalabrijo in njih. Tam so vsi med sabo prijatelji in ne živijo predaleč narazen,
kar mi je zelo všeč. Tega dogodka ne bom nikoli pozabila in upam, da bodo naša prijateljstva
ostala za vedno. Že komaj čakam, da pridejo v Slovenijo.
V izmenjavah vidim veliki dobrega, saj spoznamo nove prijatelje, vidimo kanček sveta,
spoznamo druge kulture ... Mislim, da bodo izmenjave dobro vplivale na prihodnost, saj se
med tem družiš s prijatelji in se zabavaš. Všeč mi je tudi, da nisi v hotelu in živiš pri drugih
ljudeh, saj z njimi preživiš več časa in bolje spoznaš njihove navade.
Sigurno, pa bi morale biti izmenjave bolj pogoste in vsakič z drugo državo.
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