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V tednu od 30. marca do 6. aprila naša šola gosti dvajset učencev in dva učitelja iz danske šole
Vallekilde HØrve Friskole. V tem tednu pouk za udeležence v izmenjavi poteka nekoliko
drugače. Organizirali smo razne delavnice, v sklopu katerih danskim učencem poskušamo
približati tisto, v čemer se naša šola odlikuje. Polega tega pa jih seznanjamo tudi z našim
šolskim okolišem, lokalno tradicijo in našimi običaji.

  

      

 Tako smo z dejavnostmi v sredo pričeli v Kamnjah. Tam smo si ogledali etnološki muzejček, v
katerem je zelo lepo prikazana tradicija košnje na Mali Gori. Od tu smo se peš odpravili proti
Skriljam. Kratek pohod je za naše prijatelje zaradi pestrosti narave prava znamenitost. V
Skriljah so nas pričakali učenci podružnične šole in nam dobrodošlico izrekli s kratkim
programom. Vse danske učence so obdarili s poslikanimi kamni – skrilavci. Nato so se učenci
razdelili v štiri skupine. Prvi dve sta ostali na šoli in pripravljali štruklje – sladico, ki v Skriljah ne
sme manjkati na dan šagre v mesecu juliju, velikonočne menihe in ptičke ter se izmenično
zabavali ob športnih igrah. Drugi dve skupini sta se odpravili proti dvorcu Favetti, kjer so nanje
že čakali upokojeni umetniki, kamnoseki in rezbarji iz društva Most ter gospodinja Cirila, ki je
zbranim prikazala običaj peke kruha v krušni peči.

  

Ob 12.00 so bili štruklji gotovi in kruh pečen. Dan smo tako zaključili ob skupnem okušanju
lokalnih dobrot v prelepi okolici dvorca. Posebej veseli pa so bili tisti, ki so domov lahko odnesli
prvi kamnoseški izdelek.
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