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BLED, 14. 10. 2018
Today we went on a trip to Bled with train. When we arrived to Bled, we first went to see the
castle of Bled, where we enjoyed a beautiful view and saw
the Bled lake, island and a town Bled. Then we took
pictures with a wooden sculpture in a shape of heart and
ate kremšnita. At the end of our trip we went to island of
Bled with a traditional boat names “pletna”. On the island
we ate a delicious ice cream and took a picture with
Chineses.
Danes smo se odpravili na izlet na Bled z vlakom. Ko smo
prispeli na Bled, smo se najprej povzpeli na hrib, kjer stoji
Blejski grad. Od tam smo opazovali jezero, otoček in
celoten Bled. Potem smo se slikali pri leseni skulpturi v
obliki srčka in odšli na kremšnito. Na koncu smo se peljali
še z ladjico, s “pletno” do otočka, kjer smo jedli sladoled in
se slikali s Kitajci.
Hoy hemos ido de excursión a Bled en tren. Cuando
llegamos a Bled, fuimos a ver el castillo de Bled donde
vimos una vistas super bonitas del lago. Después nos
hicimos fotos en un corazon de madera con el lago de
fondo y probamos un dulce típico llamado “kremšnita” .
Por último fuimos a la isla de Bled con unas barcas
tradicionales llamadas “pletna” En la isla comimos un
delicioso helado y nos hicimos una graciosa fotografía con
unos turistas asiáticos.
Dzisiaj pojechaliśmy na wycieczkę pociągiem. Kiedy
dojechaliśmy do Bled, najpierw poszliśmy zobaczyć
zamek w Bled, gdzie zobaczyliśmy piękne widoki, jezioro,
wyspę oraz miasteczko Bled. Potem zrobiliśmy zdjęcia z
drewnianą figurą w kształcie serca i zjedliśmy kremšnita.
Na koniec popłynęliśmy na wyspę łodzią „plenta”. Na
wyspie zjedliśmy pyszne lody i zrobiliśmy sobie zdjęcia z
turystami.

Laura, Antonina and Pia F.
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SHOPPING IN UDINE, 15.10.2018
Today we went in shopping centre in Udine. We saw a lot of shops and bought a lot of
things. Laura spoke Spanish with one Italian. We had a
lot of fun and we tried on a lot of clothes.
Danes smo odšli nakupovati v Udine. Obiskali smo veliko
trgovin in kupili veliko stvari. Laura je celo govorila
špansko z nekim Italianom. Imeli smo se lepo in kupili
veliko oblačil.
Hoy hemos ido a un centro comercial en Udine. Vimos
muchas tiendas y compramos muchas cosas. Yo hablé
con un chico Italiano. Nos divertimos mucho y nos
probamos muchísima ropa.
Dzisiaj poszłyśmy na zakupy do centrum handlowego w
Udine we Włoszech. Widzieliśmy dużo sklepów i
kupiłyśmy masę ubrań. Laura rozmawiała po hiszpańsku
z jednym z Włochów. Bardzo dobrze się bawiliśmy i przy mierzyłyśmy dużo ubrań.

Laura, Antonina and Pia F.

KOZJAK, 17.10.2018
Today we went to beautiful waterfall Kozjak. On the our way Pia and Lara hided to one cave
and scared others and they was screaming. When we arrived to Kozjak we make some
pictures and enjoyed at the view to waterfall. We also enjoyed at looking to the colour of
Soča river. It was raining but it was very nice and we have a great time.
Danes smo odšli do slapa Kozjaka. Na poti sva se z Laro skrili v jamo in prestrašili druge.
Vsi so kričali. Ko smo prispeli do Kozjaka smo naredili nekaj fotografij in uživali ob pogledu
na slap. Prav tako smo uživali tudi ob pogledu na prečudovito barvo reke Soče. Čeprav je
deževalo smo se imeli zelo lepo.
Hoy hemos ido a una preciosa catarata que se llama“Kozjak”. Cuando estábamos de
camino a la catarata, Pia y Lara se escondieron en una cueva y cuando entramos a verla
nos asustaron a todos incluso nos pusimos a chillar. También disfrutamos mucho admirando
el color tan extraño y bonito del agua del río “Soča”.Estaba lloviendo pero fue muy guay y
pasamos un buen rato.
Dzisiaj poszliśmy pod piękny wodospad Kozjak. Po drodze Pia i Lara schowały się w jednej
z jaskiń i przestraszyły innych, tak że krzyczeli. Kiedy doszliśmy do wodospadu zrobiliśmy
parę zdjęć i oglądaliśmy piękny wodospad. Oglądaliśmy także rzekę Šoca. Niestety padało
ale i tak dobrze się bawiliśmy.

Laura, Antonina and Pia F.
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BLED, 14. 10. 2018
This Sunday on the 14th of October we woke up at 10 o'clock in the morning. We started z
Talking and we did our makeup. Later we ate lunch fast, because we were late and almost
missed the train. In Bled we went to see the castle and with a boat we went to the island. We
also ate the “kremšnita”. We spent a great time together!
Este Domingo, 14 de octubre, Ingrid y yo nos levantamos a las 10 de ea mañana. Nosotras
empezamos el día hablando y maquillandonos. Después comimos pero lo tuvimos que
hacer rápido ya que no teníamos tiempo porqué sino perdíamos el tren, bueno casi lo
perdemos. En Bled fuimos a visitar el castillo y más tarde fuimos a la lista con un barquito,
¡y hicimos muchas fotos! También comimos “Kremšnita”. Pasamos una buena tarde juntas!
To nedeljo, 14. oktobra, sva z Eléo ustale ob 10. uri. Pogovarjale sva se in naličile. Nato sva
morale hitro pojesti kosilo, saj sva bili pozni in skoraj zamudili vlak. Na Bledu sva si ogledali
grad in z ladico odpeljali na otok. Naredili sva veliko slik. Jedli sva tudi kremšnito. Skupaj sva
se imeli zelo lepo!
Ingrid leban, Eléa Rochera Sánchez

BLED, 14.10.2018
Today we had a train at 12 o`clock to Bled. When we arrived at Bled, we saw the lake and
took photos with our friends. Than we went to an island and ate delicious ice cream. We
came back from the island and catch the tourist train that drove us to the centre. We tried
Kremšnita, sat near the lake and went to the train station. Sadly the train had 20 minutes late
and than we finally went back home.
Danes smo imeli vlak do Bleda ob 12h. Ko smo prišli na Bled smo si ogledali jezero in se
slikali z našimi prijatelji. Nato smo obiskali otok in jedli odličen sladoled. Ko smo prišli nazaj
iz otoka smo ujeli turistični vlak, ki nas je odpeljal do centra. Poskusili smo kremšnito, sedeli
ob jezeru in odšli nazaj na postajo. Na žalost je imel vlak 20 minut zamude in nato smo
kočno odšli domov.
Hoy teníamos que coger un tren hacia
Bled a las 12. Cuando llegamos a Bled,
vimos el lago y nos hicimos fotos con
nuestros amigos. Después fuimos a la
isla y nos comimos un helado delicioso.
Volvimos de la isla y cogimos un tren
turista que nos llevó al centro. Probamos
Kremšnita, nos sentamos cerca del lago
y después fuimos a la estación de tren.
Desafortunadamente, el tren llegó tarde
20 minutos pero finalmente llegamos a
casa.
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Bugün tren ile saat 12’de Bled’e gittik. Bled’e gittiğimiz zaman gölü gördük ve
arkadaşlarımızla fotoğraf çekildik. Daha sonra adaya gittik ve lettezli dondurmadan yedik.
Adadan döndükten merkeze gitmek için turist trenini yakaladık. Kremšnita adındaki tatlıyı
tattık. Gölün etrafında toplandık ve tren istasyonuna gittik. Ne yazık ki tren 20 dakika gecikti
ve daha sonra biz sonunda eve gittik.
Nena Klinkon, Laura Andreu Mata, Cansu Yaren Atalar

LJUBLJANA, 16.10.2018
Today we went to Ljubljana by bus. It took 2
hours to get there. Firstly we went to house of
EU and there one woman taught us about how
EU works. Then we went to city centre where
we had lunch. After lunch we had unlock
Ljubljana. It was hard but funny, at the end we
were the second winners. Then we had free
time so we took photos with our friends and
hang with them. After the long but beautiful
day we went back home.
Danes smo se z avtobusom odpeljali v
Ljubljano. Do cilja smo potrebovali 2 uri.
Najprej smo odšli v hišo Evropske Unije, kjer
nam je gospa razložila o delovanju EU.
Kasneje smo odšli v center mesta, kjer smo
imeli kosilo. Po kosilu smo imeli unlock
Ljubljana. Bilo je težko ampak zabavno, bili
smo drugi. Potem smo imeli prosti čas. Slikali
smo se s prijatelji in se z njimi družili. Po
dolgem ampak lepem dnevu smo odšli domov.
Hoy hemos ido a Ljubljana con bus. El
trayecto duraba 2 horas. Primero hemos ido a
la casa de la UE y allí una mujer nos ha explicado cómo funciona la UE. Después hemos ido
al centro de la ciudad, donde hemos comido. Después de comer hemos jugado a un juego
llamado “Unlock Ljubljana”. Ha sido difícil pero divertido, y al final hemos quedado las
segundas ganadoras. Después hemos tenido tiempo libre así que nos hemos hecho fotos
con nuestros amigos. Después del largo pero a la vez bonito día, hemos vuelto a casa.
Bugün biz otobüs ile Lubliyana’ya gittik. Oraya gitmemiz 2 saat tuttu. İlk önce Avrupa Birliği
evine gittik. Oradaki bir kişi bize orada ne yaptıklarından bahsetti. Sonra şehir merkezine
gittik ve öğle yemeği yedik. Yemekten sonra ‘Unlock LUbliyana’ diye bir oyun oynadık. Zor
ama güzeldi, oyunun sonunda 2. olduk. Boş zamanımız oldu ve arkadaşlarımızla resim
çekilip caddede gezdik.Çok uzun ve güzel bir gündü ve daha sonra eve geldik.
Nena Klinkon, Laura Andreu Mata, Cansu Yaren Atalar
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BLED, 14.10.2018
On Sunday we took a trip to Lake Bled. We all met up at the train station at 12:00 and took a
train. We had a great time talking with each other during the train ride, and even more fun
once we reached our destination. First, we went on a small boat to the island in the middle of
the lake. It was very fun, and the sights were beautiful. Once we got to the island we had 45
minutes to tour it, and we walked around, ate ice cream, visited the souvenir shop, and just
admired the amazing views. Once we got back to the shore, we walked to the docks and ate
our lunches by the water. Then, we took a mini train to the main part of Bled and ate
traditional cake, which was very good. At the end of the day we were all sad to go, but we
had a great time!
V soboto smo odšli na Bled. Skupaj smo se zbrali na želežniški postaji ob 12.00. Na poti do
Bleda smo se zelo zabavali in pot je hitro minila. Ko smo prišli smo najprej odšli na otok z
ladjico. Bilo je zelo zabavno in lepo. Na otoku smo bili 45 minut. Jedli smo sladoled, kupili
spominke in uživali v razgledu. Ko smo se vrnili smo pojedli malico na ppmolu, in odliš z
majhnim vlakcom v center mesta, kjer smo jedli kremsnito. Bila je zelo dobra. Na Bledu smo
zelo uživali.
W niedzielę wybraliśmy się na wycieczkę nad jezioro Bled. Wszyscy spotkaliśmy się na
dworcu o 12:00 i wsiedliśmy do pociągu. Rozmawialiśmy ze sobą podczas jazdy, i byli
bardzo fajnie. Jak już dojechaliśmy na miejsce, najpierw pojechaliśmy małą łódką na wyspę
po środku jeziora. Było super, i widoki były piękne. Gdy dotarliśmy na wyspę, mieliśmy 45
minut na zwiedzanie. Chodziliśmy po wyspie, jedliśmy lody, odwiedzaliśmy sklep z
pamiątkami i podziwialiśmy niesamowite widoki. Gdy wróciliśmy na brzeg, poszliśmy do
molo i jedliśmy obiady nad wodą. Następnie wzięliśmy mały pociąg do głównej części Bledu
i zjedliśmy tradycyjne ciasto, które było bardzo dobre. Pod koniec dnia wszyscy byliśmy
smutni ze musimy iść,ale mieliśmy świetny czas!
El domingo hicimos una excursión al lago Bled. Quedamos con nuestros amigos a las 12:00
y cojimos el tren y pasamos un buen rato mientras estabamos en el tren de camino y fue
mas divertido aún quando llegamos. Primero fuimos en un pequeño barco hacia la isla en el
medio del lago las vistas eran preciosas.
Quando llegamos a la isla tuvimos 45 minutos para visitarla caminamos y luego tomamos un
helado luego visitamos una tienda de souvenirs y nos quedamos mirando las maravillosas
vistas quando volvimos a la orilla vimos unos patos mientras comimos, luego cojimos un
pequeño tren para ir al centro de bled y comer la típica tarta que se come allí que estaba
deliciosa. Al final del dia todos estabamos tristes porque habia que irse pero pasamos un
buen tiempo.
Felicja, Lara and Pia
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KOZJAK WATERFALL, 15.10.2018
On Monday we went to the Kozjak waterfall. We
went on a long bridge, very high above the river,
and it was beautiful. The water was crystal clear
and the whole view was amazing. We walked
through the mountains and saw many salamanders
alone the way, which was very cool. Then we
entered a cave with the waterfall and it was very
pretty. We took many pictures and admired the
waterfall. We had an amazing time discovering
Slovenia’s natural beauty.
V ponedeljek smo odsli k slapu kozajku. Pot smo
zaceli na velikem mostu nad reko Sočo. Soča je
bila zelo lepe barve. Potem smo odšli med gorami
do slapa Kozjaka, kjer smo med potjo videli veliko
močeradov. Ko smo prišli do Kozjaka so bili vsi zelo
navduseni nad Slapom naredili smo tud veliko
fotografji. Imeli smo zelo lep dan.

6

W poniedziałek pojechaliśmy do wodospadu Kozjak. Udaliśmy się na długi most, bardzo
wysoko nad rzeką, i było pięknie. Woda była jasnoniebieska i bardzo czysta, a widok był
niesamowity. Przeszliśmy przez góry i zobaczyliśmy wiele salamandrów w drodze, co było
bardzo fajne. Potem weszliśmy do jaskini z wodospadem gdzie było bardzo ładnie.
Zrobiliśmy wiele zdjęć i podziwialiśmy wodospad. Mieliśmy niesamowity czas odkrywając
naturalne piękność Słowenii.

El lunes fuimos a la cascada Kozjak. Subimos a un largo puente, muy alto sobre el río, y era
hermoso. El agua era cristalina y las vistas eran increíbles. Caminamos a través de las
montañas y vimos muchas salamandras por el camino fue increíble . Luego entramos en
una cueva con una cascada, era muy bonita. Hicimos muchas fotos y observamos la
cascada. Lo pasamos de maravilla descubriendo la belleza natural de Eslovenia.
Felicja, Lara and Pia

LJUBLJANA, 16.10.2018
Today we went on a trip to Ljubljana. We visited the European Union House and were told a
history of this organization and its duties. We were given a chance to use a multimedia
centre. Later, we had some free time, so we could eat our lunch. After having a meal, we
had an activity called »Unlock Ljubljana«. We were supposed to solve some riddles walking
around the Old Town. At the end we had free time to enjoy this beautiful city by ourselves.
Dzisiaj wybraliśmy się na wycieczkę do Lublany. Na początku odwiedziliśmy Dom Unii
Europejskiej, gdzie usłyszeliśmy historię tej instytucji. Mieliśmy także możliwość skorzystać
ze znajdującego się tam centrum multimedialnego. Następnie udaliśmy się na lunch. Po
posiłku przyszła pora na grę miejską „Unlock Ljubljana”. Naszym zadaniem było chodzenie
po starym mieście rozwiązywanie zagadek. Na końcu podczas wolnego czasu mogliśmy
sami podziwiać zabytkową Lublanę.
Danes smo bili v Ljubljani. Najprej smo si ogledali Hišo Evropske Unije, kjer so nas poučili o
zgodovini in nalogah Evropske Unije. Lahko smo tudi uporabili njihov multimedijski center.
Kasneje smo imeli prosti čas, da smo lahko nekaj pojedli. Po tem smo imeli dejavnost,
imenovano »Unlock Ljubljana«, pri kateri smo morali reševati uganke in hoditi po Starem
Mestu. Na koncu smo imeli zopet prosti čas, da smo lahko občudovali to prelepo mesto.
Hanna, Tea
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NOVA GORICA, 17.10.2018
Today we were playing games prepared by Slovene students. Because of the bad weather
we had to change our plans and lessons ended earlier, so we went to a pizzeria with others.
In the afternoon Tea’s parents took us on a trip to Goriška Brda. At first, we went to the wine
yard where we could try fresh grapes. In Šmartno we climbed the observation tower to enjoy
the beautiful view and walked through the old part of the city. After that we went to Gorizia
where we saw the old castle and a part of an Old Town. The last thing we did was going to
the Square of Europe located in the Italian and Slovenian border.
Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy grami integracyjnymi przygotowanymi przez uczniów ze
Słowenii. Niestety pogoda pokrzyżowała nasza plany i część lekcji została odwołana. Po
szkole poszliśmy większą grupą do pizzerii. Po południu wybrałyśmy się na wycieczkę do
Goriška Brda. Najpierw pojechałyśmy do winnicy gdzie spróbowałyśmy świeżych winogron.
Następnym przystankiem było Šmartno. To właśnie tam wspięłyśmy się na wieżę
obserwacyjną i przespacerowałyśmy się po starym mieście. Później pojechałyśmy do
włoskiej Goricy, gdzie mogłyśmy podziwiać stary zamek i piękne stare miasto. Ostatnim
punktem na naszej liście był Plac Europy, który znajduje się na granicy Słowenii i Włoch.
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Danes je bil dan iger, katere smo pripravili slovenski učenci. Zaradi slabega vremena smo
morali spremeniti naše načrte in so se dejavnosti končale prej, zato smo šli v picerijo z
ostalimi. Popoldne so naju starši peljali v Goriška Brda. Najprej smo šli do družinskih
vinogradov in poskusili nekaj svežega grozdja. Šli smo na razgledni stolp v Šmartnem in
občudovali prelep razgled, ogledali smo si tudi staro mestno jedro. Po tem smo šli v Gorizio,
kjer smo si ogledali del mesta ter grad. Kot zadnjo stvar smo si ogledali Trg Evrope na meji
med Italijo in Slovenijo.
Hanna, Tea
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BLED, 14.10.2018
For our free day we decided to go to Bled with friends of the exchange. We went by
train and it took an hour to get to Bled. When we came there we did a lot of beautiful
pictures of Lake Bled. After that we went to see a castle of Bled. We saw the
beautiful landscape and we also went to the museum of the castle. Then we went to
have lunch with Mija and Judit,and we ate a delicious pizza. At the end of the trip we
went with a special boat, “Pletna”, to the island, and we ate very good ice cream.
When the trip ended we went to the train station to come home.
En nuestro dia libre decidimos ir a Bled con los amigos del intercambio. Fuimos en
tren y tardamos en llegar una hora. Cuando llegamos hicimos muchas fotos bonitas
del Lago Bled. Después fuimos a ver el castillo de Bled. Vimos un paisaje precioso y
también fuimos al museo del castillo. Luego fuimos a comer con Mija y Judit, y
comimos una pizza deliciosa. Al final del viaje fuimos con un barco especial,
“Pletna”, a la isla y comimos un helado muy bueno. Cuando el viaje terminó fuimos a
la estación de tren para volver a casa.
Za nedeljski izlet smo se odločili, da bomo odšli na Bled skupaj z novimi prijatelji iz
zamenjave. Na Bled smo odšli z vlakom, vožnja pa je trajala približno eno uro. Ko
smo prispeli na Bled, smo najprej posneli nekaj čudovitih slik Blejskega jezera.
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Potem smo se odpravili na grad. Na gradu smo odšli do razgledne točke, kjer smo
imeli celoten pogled na prečudoviti Bled in njegovo okolico ter obiskali muzej. Ker
smo postali lačni, smo odšli na zelo dobro pico. Za konec izleta smo odšli z
posebnim čolnom, “Pletna”, do otoka sredi jezera. Tam smo pojedli okusen sladoled.
Kmalu smo se vrnili in odšli na železniško postajo ter z vlakom nazaj domov.
Kiti Skočir, Angela Blanco Navarro
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LJUBLJANA, 16.10.2018
On Tuesday we went to the capital city of Slovenia, Ljubljana. We went by bus and it
took two hours to get there. First we visited the house of EU and there they
explained how it works. After that we had lunch time and we decided to go to eat
delicious pancakes. After lunch we played a game named Unlock Ljubljana and we
had an hour and a half to solve all the combinations of the locks and we also won the
game. When the game ended we had two hours of free time and we bought some
souvenirs and we visited some shops. At five o'clock we returned to Tolmin.
El martes fuimos a la capital de Eslovenia, Ljubljana. Fuimos en autobús y tardamos
dos horas en llegar. Primero visitamos la casa de EU y allí nos explicaron como
funcionaba. Después, tuvimos tiempo para comer y decidimos ir a comer unos
deliciosos pancakes. Después de
comer, jugamos a un juego llamado
Unlock Ljubljana y tuvimos una hora y
media para resolver las combinaciones
de los candados, y ganamos el juego.
Cuando el juego terminó tuvimos dos
horas de tiempo libre y compramos
algunos recuerdos y visitamos algunas
tiendas. A las cinco en punto volvimos a
Tolmin.
V torek smo se odpravili v glavno mesto
Slovenije, Ljubljano. Vožnja z busom je
trajala dve uri. Ko smo prispeli tja, smo
prvo obiskali hišo EU, kjer so nam
povedali kako EU deluje. Po ogledu
smo imeli prosti čas za kosilo. Ko smo
kosilo pojedli, smo se igrali posebno
igro Unlock Ljubljana, kjer smo morali
reševati različne kode, ki so odprle
ključavnice. Naša skupina je to igro tudi zmagala. Ko smo z igro zaključili, smo imeli
še malo prostega časa. V tem prostem času smo kupili veliko lepih spominkov in
obiskali veliko trgovin. Potem smo se odpravili proti Tolminu.
Kiti Skočir, Angela Blanco Navarro
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Grad na Kozlovem robu, 15.10.2018
Zbudila sva se ob 6.20 in odšla v šolo ob 7.00 z avtobusom. Ko smo prišli v šolo smo
si najprej ogledali predstavitve, ki so bile zelo zabavne in zanimive. Potem smo odšli
na malico in nato imeli še predstavitve projektov in nekaj iger. Po šoli sva odšla še z
nekaj drugimi dijaki na grad na Kozlovem robu. Razgled je bil zelo lep in dih jemajoč.
Potem smo odšli še na kosilo k Zmajčku, nato sva odšla domov, kjer sva do večerje
igrala playstation. Po večerji sva se umila in odšla spat.
We woke up at 6.20 and went to
school by bus at 7.00. When we
arrived to school we watched the
presentations, which were very fun
and interesting. After that we went to
lunch and then we had the
presentations about the project and
some games. After school we went
with some other students to the
castle on Kozlov rob. The view was
very beautiful and breathtaking.
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Then we went to lunch at Zmajček and after that we went home, where we played
playstation until dinner. After dinner we took a shower and went to bed.
Nos levantamos a las 6:20 y cogimos el autobús a las 7 para ir al colegio. Cuando
llegamos a la escuela, hicimos las presentaciones, que fueron muy divertidas e
interesantes, hicimos una pausa para comer y luego acabaron de presentar los
países que quedaban y jugamos a algunos de sus juegos. Al acabar la escuela
fuimos con otros estudiantes al castillo de Kozlov rob. Las vistas eran muy bonitas y
asombrosas. Más tarde nos fuimos a comer a Zmajček y al acabar nos fuimos a
casa, donde jugamos a la PlayStation hasta la hora de cenar. Después de cenar nos
duchamos y nos fuimos a dormir.
Boštjan, Xavi

Slap Kozjak, 14.10.2018
Zjutraj sva odšla v šolo, kjer smo cel dan igrali igre. Ker smo
končali prej smo z nekaj drugimi študenti odšli na pijačo.
Potem sva odšla v Kobarid, kjer sva z nekaj puncami odšla
do slapa Kozjak. Bilo je zelo lepo. Nato sva odšla domov,
kjer sva pojedla večerjo. Po večerji sva pogledala še film
Fast Five in nato odšla spat.
In the morning we went to school, where we played games
all day. Because we finished early we went to get a drink.
After that we went to Kobarid, where we went to a waterfall
Kozjak with some girls. It was very beautiful. After that we
went home and eat dinner. After dinner we watched a film
Fast Five and then we went to bed.
Por la mañana fuimos a la escuela para jugar a los juegos que tenían preparados
todo el dia. Como se acabó antes fuimos a tomar algo. Después fuimos a Kobarid a
visitar una cascada con algunas compañeras. Fue muy bonito. Luego fuimos a casa
y cenamos, para más tarde ver una película (Fast Five) e irnos a dormir.
Boštjan, Xavi
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OUR MONDAY, 15.10.2018
Monday was the second day of our meeting. We met at school with all of the
students. Every country was presenting their project. Projects were very interesting
and we enjoyed watching the presentations. After school we wanted to go to Široko,
but the weather wasn’t good enough. We decided to go to Kozjak with a group of
other students. We had a nice walk and enjoyed the views.
Ponedeljek je bil naš drugi dan srečanja. Skupaj z ostalimi dijaki smo se zbrali v šoli,
kjer je vsaka država predstavila svoj projekt. Predstavitve so bile zanimive in mi smo
uživali. Po šoli smo hoteli oditi na Široko, ampak smo se zaradi slabega vremena
odločili, da se odpravimo do slapa Kozjaka s skupino ostalih dijakov. Imeli smo
prijeten pohod in čudovit razgled.
Poniedziałek był drugim dniem naszej wymiany. Spotkaliśmy się w szkole z resztą
uczniów. Tego dnia każde państwo prezentowało swój projekt. Prezentacje były
bardzo interesujące i się nam podobały. Po szkole w planach było pójście na Široko,
ale nie było ładnej pogody. Z tego powodu postanowiłyśmy, że razem z grupą innych
dziewczyn pojedziemy na wodospad Kozjak. Podczas spaceru mogłyśmy podziwiać
piękne widoki.
Tina Lipušček and Natalia Przychodzeń
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OUR THURSDAY, 18.10.2018
On thursday we went to school at 7.30. When we arrived the hosts had to stay at
school and guests went to Javorca and Tolminka Gorges. After the trip we met at
Tina’s house and prepared for choir concert in Nova Gorica. We went there by bus.
Tina and other girls from Slovenia were singing potriotic songs because of 100 years
anniversary of the end of First World War. We both really enjoyed the concert and
we happily came back home.
V četrtek smo odšli v šolo ob 7.30. Ko smo prispeli v šolo so gostitelji ostali v šoli,
gostje pa so odšli v Javorco in Tolminska korita. Po končanem izletu smo odšli
domov h Tini, kjer smo se pripravili za koncert v Novi Gorici. V Novo Gorico smo šli z
avtobusom. Tina in ostala dekleta iz Slovenije so na koncertu pele domoljubne
pesmi, ker je bil ta koncert namenjen 100. obletnici prve svetovne vojne. Tako gostje
kot gostitelji smo v koncertu uživali in srečno prispeli domov.
W czwartek wyszłyśmy do szkoły o 7.30. Osoby przyjmujące musiały tego dnia
zostać na lekcjach, a goście pojechali na wycieczkę do Jovorcy i Tolminka Gorges.
Po wycieczce spotkałyśmy się w domu Tiny i przygotowałyśmy się do wyjazdu do
Novej Goricy na koncert chóru. Pojechałyśmy tam autokarem razem z resztą
zespołu. Obie bardzo miło spędziłyśmy czas. Po udanym koncercie wróciłyśmy
szczęśliwie do Tolminu.
Tina Lipušček and Natalia Przychodzeń

16

17

