
 

ČETRTEK, 22.4. 

Čas za obisk šole –Özel Pendik İkbal Lisesi  - ki je 

privatna osnovna in srednja šola. Na šoli nam priredijo 

slavnosten sprejem, že na vhodu pa nas prijetno 

preseneti spodnji poster: 

 

 

 

 

 

Odpeljejo nas v učilnico, kjer so za nas pripravili zanimiv program, ki ga s svojim govorom odpre 

ravnatelj Kamil Koc.  Sledi predstavitev osnovnih podatkov o Turčiji ter zabavna predstava v 

angleškem jeziku. 

 

Sledijo predstavitve vseh sodelujočih učencev na temo: »Kakšno bo življenje za otroke leta 2050?« 

Vse prezentacije so resnično dobre, zanimive in odslikavajo brezmejno domišljijo otrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na koncu programa nam simpatični turški učenki zapojeta dve lepi pesmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato se preselimo na šolsko dvorišče, kjer je že vse pripravljeno za proslavo njihovega državnega 

praznika, ki ga praznujejo 23. aprila. Ta praznik je otrokom podaril ustanovitelj republike, Atatürk, po 

videnem pa močno spominja na naš nekdanji dan mladosti. Učenci so nam zapeli, »zarepali«, 

predstavili različne tradicionalne plese in športne točke. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Po predstavi na prostem smo si ogledali še 

predstavo likovnih izdelkov.      EMIR IN NJEGOVA SLIKA 



 

Popoldne  učenci obiščejo živalski vrt na obrobju Istanbula, učitelji pa se odpeljemo v Polonezköy, 

poljsko vas v neokrnjeni naravi, na azijski strani 

Istanbula. Ustanovili so jo poljski priseljenci leta 

1842. Danes je Polonezköy priljubljena turistična 

točka Istanbulčanov,  s številnimi hoteli, penzioni 

in restavracijami, ki ponujajo tradicionalno poljsko 

in turško hrano ter piknik prostori.  

Tudi mi imamo piknik, na katerem se nam končno 
pridružita Poljakinji (učiteljica Magda in 
ravnateljica Marzena; prišli sta brez učencev). 
Zaradi vulkanskega pepela namreč lahko priletita 
šele v četrtek in zato tudi ostaneta dlje od nas, vse 
do nedelje.  Tako se zelo razveselita sprejema pri 
poljskem županu. 
Zvečer nas naši prijazni gostitelji povabijo še na 
poslovilno večerjo v bližnje mesto  Tuzla (torej, ne 
obstaja le Tuzla v BiH). Vsi partnerji se jim 
zahvalimo za njihovo gostoljubje in prijaznost ter si 
izmenjamo darila. 
  

 SKUPINSKA SLIKA V SLOVO     JAGNJE S PRILOGO (IN JOGURTOM)  
 

PETEK, 23.4. 
Zadnji dan v Istanbulu in državni praznik. A 

kljub prazniku in zaprtim šolam, so trgovine 

odprte, zato nas domačini odpeljejo v velik 

in lep nakupovalni center – z ugodnimi 

cenami ☺. 



 

Ob vrnitvi v hotel počakamo na naše učence, ki se poslovijo od družin, ki so jih gostile. Slovo 

je prav ganljivo in ob obljubah na ponovno srečanje se utrne tudi kakšna solzica. 

    SLOVO UČENCEV OD TURŠKIH GOSTITELJEV  
 
Popoldne preživimo skupaj z učenci v centru Pendika, proti večeru se sprehodimo ob obali in 
občudujemo sončni zahod. Grki odidejo pozno popoldne, saj jih zvečer čaka 14-urna vožnja z 
vlakom do Soluna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas pa čaka nočni oz. 

zgodnje jutranji let, ki, 

za razliko od vožnje z 

vlakom,  res ekspresno 

hitro mine. 

Tekrar görüşmek üzere, 

Türkiye!  ☺☺☺☺ 

Na svidenje, Turčija! ☺☺☺☺ 



 

Ob zaključku našega obiska v Turčiji lahko v imenu vseh povzamem, da smo zagotovo 

bogatejši za nove izkušnje, nova znanja in prijateljstva. 

 

      Dnevnik zapisala 
       
      Tjaša Grobin 
 
      Koordinatorka Comenius  projekta na OŠ Rodica 
 
 

 

 


