
SREČANJE NA NORVEŠKEM 

 

Drugo srečanje Comenius je potekalo na Norveškem, od 11. 3. 2014 do 14. 3. 2014. Tja smo 

odpotovali Nataša Kušar, Goran Poglajen in Irena Črešnar.  

Že pred odhodom so potekale številne dejavnosti 

in priprave na srečanje. Zbrali smo učne priprave in 

fotografije o učnih urah izvedenih v naravi. Učitelji 

so prispevali svoje priprave, ki jih je učiteljica 

Nataša prevedla v angleščino. Dodali smo 

fotografije dela na terenu. To smo potem oddali na 

srečanju in vse šole skupaj so izdelale brošuro z 

vsemi pripravami z vseh sedmih šol. To nam bo 

koristilo pri pripravi naših ur. 

Spakirali smo vse spominčke za druge sodelujoče šole, potico in polni pričakovanja odleteli. 

Najprej smo se vkrcali na letalo do Münchna. Od tam smo leteli do Osla. Zadnji let je bil do 

Kristiansanda, kjer so nas pričakali učitelji norveške šole. Imeli smo čudovito vreme in uživali 

ob pogledu na skoraj polovico Evrope, ki smo jo preleteli. 

Nastanili smo se v hotelu na obali morja, ki je precej 

drugačno od Jadranskega. Navdušila nas je narava, 

smreke, ki rastejo na obali, grmički borovnic, ki jih pri 

nas najdemo na Klopnem vrhu, tam pa tik ob morju … 

Zvečer smo se srečali vsi udeleženci na večerji, kjer 

smo se predstavili in prijetno poklepetali. Nekateri 

smo se že spoznali na prvem srečanju, zato je bilo 

snidenje še toliko bolj veselo. 

Naslednji dan smo si ogledali šolo. Sprejeli so nas v 

telovadnici, kjer so nam pripravili zelo prisrčen 

sprejem. Nastopali so učenci njihove šole. Z 

radovednostjo smo se opazovali. Po nastopu in 

predstavitvi vseh šol smo imeli ogled šole. Šola je 

zelo prijetna, deluje domače in veselo. Učilnice so 

velike, svetle, dobro opremljene. Povsod, kamor 

smo vstopili, so nas pričakali zadovoljni, veseli in 

razigrani učenci. Povsod po šoli je bilo čutiti 

zadovoljno klimo. 

Popoldne smo imeli nekaj prostega časa, da smo si ogledali slikovito mesto Kristiansand.  

Naslednji dan smo šli v gozd, kjer smo »našli« prvošolčke, ki vsak četrtek preživljajo dan v 

naravi. Plezali so po drevesih in kamnitih stenah, raziskovali luknje, korenine in druge 

zanimive stvari v gozdu. Kogar je zeblo, se je lahko ogrel ob tabornem ognju, ki so si ga z 

učiteljem zakurili kar sredi gozda, ob hišici iz lesa, ki jim nudi osnovno zavetje. Vsi učenci so 



zelo uživali, mi pa smo »modrovali«, kako bi takšno 

pohajkovanje in plezanje po drevesih sprejel naš 

šolski sistem. Skupaj s Špankami in Ciprčani smo 

ugotovili, da ne najbolje.  

Popoldne smo se odpravili v »šolo v naravi«. 

Nastanili smo se v domu, ki je podoben našim 

CŠOD. Dvignili smo 

se nekaj višinskih 

metrov od morja, 

pa nas je pričakalo debelo zaledenelo jezero in sneg. Po 

ogledu objektov smo si nataknili tekaške smuči in se podali 

na lepo urejene tekaške proge. Nekateri bolj uspešno, drugi 

bolj zagrizeno, nekateri pa so poskrbeli za obilo zabave in 

smeha. Sploh tisti, ki so prvič stali na snegu in smučeh. 

Najbolj vztrajne so bile Španke. Nagradili smo jih z velikim 

aplavzom, ko so »prismučale« nazaj do doma. 

Zvečer smo s krpljami na nogah odšli v gozd, v lavo, leseni šotor, kjer 

smo ob prijetnem ognju, na jelenovih kožah poskusili jelenov golaž in 

sadno solato. Bilo je zelo prijetno. Za trenutek smo v tišini strmeli v 

ogenj, da smo doživeli čar Norveške. Tišina, migetanje ognja, dobra 

hrana …  

Kdor je želel, se je lahko še 

namočil v lesenem čebru 

»jakuziju«, v temi in 

snegu, v prijetno vroči 

vodi in veseli mednarodni družbi.  

Zjutraj smo se vrnili nazaj v »civilizacijo«. V šoli 

smo imeli še sestanek, na katerem smo si 

začrtali smernice za nadaljnje delo in srečanje v 

Španiji. Dogovorili smo se, da bodo učenci nosili domov »travel buddies« - maskote držav in 

potovalni dnevnik, v katerega bodo zapisovali svoja doživetja. Izvedli bomo tudi potovanje 

okrog sveta, kjer bomo vse šole zbirale kilometre, pridobljene s hojo, tekom ali plavanjem. 

Vse bomo sproti dokumentirali na uradni spletni strani. 

Zadnji dan smo se s težkim srcem poslovili od novih prijateljev in poleteli proti domu. Na 

Norveškem smo preživeli zelo lepe dni. Ogromno stvari smo videli, spoznali delo in življenje 

norveške šole, kar bomo lahko prenesli svojim sodelavcem in učencem naše šole.  

Veseli smo, da smo se lahko udeležili tega srečanja. 

Nataša Kušar, prof. 

Goran Poglajen, prof. 

Irena Črešnar, prof. 


