Obisk projektnih partnerjev Erasmus+ iz Francije in Portugalske v Pesnici med 1. 11. in 5. 11. 2021

V okviru projekta Erasmus+, v katerega smo vključeni od septembra 2019 in bi naj trajal do 31. 8.
2021, vendar se je zaradi izrednih razmer (pandemija Covid-19) podaljšal za eno leto, so nas obiskali
naši partnerji iz Francije in Portugalske. Žal med njimi ni bilo partnerjev iz Finske, so se nam pa
priključili virtualno preko video konference ter bili z nami ves čas v stiku.

Prvi dan: 1. 11. 2021 (praznik)
Kljub temu, da je bil praznik in dela prost dan, smo ta dan pričeli z izvedbo programa ter ga izkoristili
za ogled naravnih in kulturnih znamenitosti Prekmurja. Ogledali smo si Pokrajinski muzej v gradu
Murska Sobota. Voden ogled je vseboval zanimive podrobnosti iz zgodovine življenja ljudi, ki so nekoč
ustvarjali na tej zemlji, vse do novejše zgodovine in prikaza delovanja naše mlade države od
osamosvojitve naprej. Partnerji smo nekatere podrobnosti nenehno primerjali med seboj in delili
svoje izkušnje.
Nato smo se odpravili na Bukovniško jezero, kjer smo okusili domače prekmurske dobrote. V
Dobrovniku smo si ogledali še tropski vrt. Veliko rastlin v njem, ki nam v Sloveniji predstavljajo
eksotiko, naši partnerji iz Madeire gojijo na svojih vrtovih.

Drugi dan: 2. 11. 2021
Dan smo pričeli z dobrodošlico gostov na OŠ Pesnica. Učenci so pripravili glasbeni program, sledil je
ogled šole in šolskih dejavnosti.
Nato nas je sprejel župan občine Pesnica, g. Gregor Žmak na posestvu Dveri Pax, kjer so gostje imeli
odličen vpogled v svet kulinarike in vinogradništva, ki ima v naši regiji poseben pomen.
Popoldne je sledil ogled mesta Maribor. Gostje so spoznali kulturne znamenitosti mesta, obiskali pa
so tudi Hišo stare trte.
Ob koncu dneva smo partnerjem še pokazali Konservatorij za glasbo in balet Maribor, kjer so doživeli
del načina dela z nadarjenimi otroci/učenci.

Tretji dan: 3. 11. 2021
Sprva smo goste povabili v vrtec Pesnica. Ogledali so si vse igralnice, nato pa smo strokovne delavke
vrtca za njih pripravile lutkovno igro Mali medo (Polonca Kovač; Jelka Reichman) v tehniki senčnih
lutk. Sledila je debata na temo nadarjeni otroci, kjer so partnerji imeli možnost predstaviti način dela
z nadarjenimi v svojih šolah. Preko video konference so se nam pridružili tudi partnerji s Finske.
Ob 11.00 se je v šoli pričela slovesnost ob otvoritvi novega šolskega igrišča. Po kulturnem programu
so gostje imeli prosto popoldne.

Četrti dan: 4. 11. 2021
Dan se je pričel na OŠ Pernica. Tudi tukaj so gostom učenci pripravili krasen glasbeni program. Po
ogledu šole je sledil še ogled vrtca Pernica. Otroci so se predstavili s pevsko-plesno točko Maček Muri
(Kajetan Kovič). Sledila je debatna ura projektnih partnerjev, kjer smo slovenski partnerji predstavili
naš sistem in način dela z nadarjenimi otroci in učenci.
Popoldne smo naše goste peljali na Roglo – pot nad krošnjami.

Peti dan: 5. 11. 2021
Zadnji dan našega druženja smo gostom na OŠ Pesnica pripravili same zanimive stvari. Najprej so bili
gosti naših učencev pri uri gospodinjstva, kjer so skupaj pripravili palačinke.
Nato je sledila ura lokostrelstva. Skupaj z učenci smo se razdelili v štiri ekipe ter na koncu ure
tekmovali. Z največ doseženimi točkami je zmagala slovenska ekipa.
Učenci osmega razreda pa so za naše goste pripravili »escape room«, kjer so morali preko ugank in
logičnih izzivov najti zdravilo za strašen virus, ki povzroča nespečnost. Kljub zelo domiselnim in težkim
nalogam jim je uspelo.
Naše pet-dnevno druženje smo sklenili na zaključni večerji.
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