PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NAŠIH DIJAKINJ NA MALTI
V okviru projekta mobilnosti Erasmus + (koordinator Ekonomska šola Celje) se je 7 naših
dijakinj (Kaja Logar, Valentina Rejavc, Zala Peretin, Jana Matavž, Hana Neli Zorčič, Anja
Poberžnik in Špela Ravnjak) s spremljevalcem, g. Mitjem Hudovernikom, odpravilo na
tritedensko opravljanje prakse (24. 10.‒14. 11. 2015) na Malto. Večina deklet prakso opravlja
v tamkajšnjih vrtcih, Špela pa v hotelu. O svojem delu in doživetjih v tujini nas pridno
obveščajo in pošiljajo fotografije.
Pozdravljeni!
Sicer vikenda še ni konec, ampak naše "vikendaške" aktivnosti so pri koncu. Moram vam
sporočiti, da smo jih preživeli lepo, zanimivo, brez kakršnihkoli problemov ali zapletov, tudi
vreme nam fantastično služi.
V soboto, 7. 11. 2015, smo imeli organizirani vodeni ogled glavnega mesta Valletta. Ob 7.50
smo se vsi skupaj dobili na avtobusni postaji, ki je najbližja apartmajem, v katerih bivajo
dijaki. Nato smo se odpeljali proti Valletti, kjer smo najprej skupaj opravili jutranje opravilo
(kavica), nato pa smo se ob 9. uri dobili pred vhodom v Easy Job Bridge, kjer nas je čakala
zelo prijazna vodička Martha. V uri in pol dolgem popotovanju skozi zgodovinske in današnje
znamenitosti nam je pokazala marsikatero skrivnost, ki je kot "samostojen" turist ne moreš
odkriti oz. videti. Nato nas je pustila na osrednjem trgu pred predsedniško palačo, kjer smo
se od nje tudi poslovili. Tako je bil naš ogled mesta Valletta končan. Zala in Jana sta odšli
pogledat Golden bay, Hana-Neli in Anja sta odšli zapravljat evre, ostali pa smo še malo ostali
v Valletti. Tamara, Aljaž, Aleš in Doroteja so odšli na ogled katedrale St. John, ostali pa smo
se šli malo posladkat. Nato nas je vseh osem šlo na kosilo, potem pa skupaj nazaj proti
Sliemi.
V nedeljo, 8. 11. 2015, pa smo imeli organiziran ogled Blue Grotto. Prav tako smo morali biti
ob 9. uri pred hotelom Phoenicia, ki je v neposredni bližini glavne avtobusne postaje v
Valletti. Začetek nedeljske ekspedicije je bil enak sobotni ‒ skupni zbor ob 7.50, nato ob 8.
uri skupni odhod proti Valletti, tam obvezno jutranje razvajanje s kavico in kakšnimi prigrizki
v McDonaldsu, nato pa nas je pred hotelom ob 9. uri čakala Joanna s kombijem in nas
odpeljala proti Modri jami. Nad to prečudovito stvaritvijo narave nas je za 10 minut
počakala, da smo lahko videli jamo od zgoraj in naredili tudi nekaj fotografij. Po tem nas je
odpeljala do vhoda, kje smo se v dveh čolnih odpeljali proti modri lepoti narave. Po končani
ekskurziji nas je odpeljala v Sliemo, ker je imela tam neke opravke, tako da smo privarčevali
eno vožnjo ;)
Vsi skupaj smo bili navdušeni nad obema ekskurzijama, nad vodenjem in nad vsem tem, kar
smo videli. Vreme nas prav tako zelo razvaja, tako da vse skupaj izgleda še toliko lepše.
Po današnji ekskurziji so dijaki rekli, da bodo izkoristili prosti čas in prečudovito toplo sonce
ter da bodo malo "skočili" v toplo in čisto morje.

Upam, da nisem bil preveč suhoparen ... Ne skrbite, zato vam pošiljam nekaj fotografij, da
vam naredim malo "luštov".
Lep pozdrav od vseh nas, ki smo tukaj.
Malta, 8. 11. 2015
Mitja

Pozdravljeni!
Prvi teden na Malti je nenormalno hitro minil. Verjetno zato, ker z Jano vsak dan raziskujeva Malto,
tako da popoldneve večinoma prehodiva, potem pa zvečer utrujeni zaspiva kot dva dojenčka. Ta
teden je bilo na praksi kar zanimivo, način dela je sicer zelooooo drugacen kot pri nas, ampak ravno
to je bistvo prakse v tujini. Jana ima tri dni prosto zaradi počitnic, mene pa ta sreča ni doletela.
V prvem tednu sva obiskali in si ogledali ogromno ‒ Valetto, Sliemo Ferries, St. Julians ... Ta teden pa
načrtujeva nekaj ogledov trgovin v »šoping centru« in pa ogled peščenih plaž, saj je napovedano
lepo, sončno vreme, ter Mdine.
Za hrano do konca tega potovanja, ki sva jo kupili, sva zapravili skupaj 70 €, torej bo na koncu prišlo
največ 50 € na osebo, kar naju zelo veseli.

Med vikendom smo odšli tudi izlet na otok Komino, v Plavo laguno. Pričakalo nas je nekaj dežja,
ampak kljub temu smo se najbolj pogumni kopali.

To je zaenkrat to, se slišimo čez nekaj dni!
P. s.: Prilagam še slike.
Lep pozdav,
Zala
Ogled fotografij >>

