
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

 

 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NAŠIH DIJAKINJ V NEMČIJI IN NA PORTUGALSKEM 

V okviru projekta mobilnosti Erasmus + (koordinator Ekonomska šola Celje) se je 9 naših 
dijakinj odpravilo na opravljanje prakse v tujino. Tam so že od 21. 2. 2016, domov pa 
prihajajo 12. 3. 2016. V Nemčijo (v Leipzig) so po nove delovne izkušnje odšle štiri dijakinje 
programa Gostinsko-turistični tehnik: Ksenija Čegovnik, Nika Merčnik, Nina Skrivarnik in 
Sabina Rošer. Na Portugalskem (v Bragi) pa se praktično usposablja pet dijakinj. Tri so iz 
programa Okoljevarstveni tehnik: Jasmina Herman, Katja Sidar in Sara Pušnik, dve pa iz 
programa Ekonomija: Nastja Pleterski ter Eva Bricman. Njihova spremljevalka je prof. Marta 
Belič.  

O svojem delu in doživetjih v tujini nas pridno obveščajo in pošiljajo fotografije. 

 
Prvi vtisi iz Portugalske 

 

Imava se super, veseli sva, da so naju na praksi lepo sprejeli. Kljub slabemu  

znanju angleščine se trudijo in govorijo z nama. Spoznali sva njihovo  

kulturo, peljali pa so naju tudi na tradicionalno kosilo. Vsi tukaj so zelo  

prijazni in se trudijo, da bi se imeli kar se da dobro. So zelo odprti, prav  

tako pa želijo izvedeli veliko o Sloveniji in našem načinu življenja. 

Samo mesto naju je navdušilo, saj je preprosto in velik pokazatelj  

države, v kateri prebivajo verni ljudje. V samem mestu je veliko zgodovinskih objektov. Misliva,  

da so vikendi dobro izkoriščeni, saj bomo lahko samo na takšen način v tem  

"kratkem" času spoznali in si ogledali večji del države. 

Bivanje v hotelu in druženje z ostalimi Erasmovci je zelo prijetno,  

presenetil pa naju je mraz, saj v tem času, kljub ne ravno visokim  

temperaturam, ne uporabljajo gretja, ampak raje sedijo v pisarni ali kjerkoli  

drugje v "bundah", česar mi v Sloveniji nismo vajeni. V primerjavi s  

slovenskim načinom življenja so tukaj ljudje navajeni na počasnejši ritem,  

vse delajo bolj na "izi". 

Kljub strahu po domotožju ugotavljava, da je bil strah odveč, saj tukaj  

prav uživava in čas zelo hitro beži. Meniva, da je to izvrstna izkušnja v  

življenju, saj lahko samo na takšen način spoznaš samega sebe in postaneš  

samostojen in iznajdljiv. Možnost za takšno izkušnjo bi morali dobiti prav  

vsi, saj je res super! 

Eva in Nastja 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V BRAGI NA PORTUGALSKEM 

V soboto, 20. 2. 2015, smo se tri dijakinje programa Okoljevarstveni tehnik ob 20.30 odpravile proti 

Celju, kjer smo spoznale dijake iz Murske Sobote in prof. Natalijo Bračun ter z njimi nadaljevale pot 

do letališča v Milanu. Ker je bila vožnja nočna, smo večino poti prespali in tako je čas hitreje minil. Na 

letališče smo prispeli ob 4.30, kjer smo oddali prtljago, odšli skozi osebni pregled in prišli do 

terminala, kjer je naše letalo za Porto na Portugalskem vzletelo ob 6.40. V Porto smo prispeli ob 8. 

uri. Kar hitro smo ugotovili, da je Portugalska v drugem časovnem pasu, zato smo morali ure 

prestaviti za eno uro nazaj in po slovenskem času smo na Portugalsko prispeli ob 9. uri.  

Ko smo se izkrcali in dobili svojo prtljago, smo odšli do mesta, kjer nas je čakal predstavnik iz Brage, g. 

Pedro, ki nas je v dveh kombijih odpeljal do hotela Basic Braga By Axis. V hotel smo prispeli okoli 10. 

ure, v recepciji smo dobili sobe in se v njih uspešno namestili. Ta dan smo imeli prosto, da smo se 

lahko odpočili od napornega potovanja, saj je bilo veliko vožnje in čakanja. Ob 12.30 smo imeli kosilo 

v hotelu. Po kosilu smo Sara, Jasmina in Katja odšle raziskovat mesto. Kot smo pričakovale, je mesto 

prečudovito, tako arhitektura, poslikava hiš in zunanjost ter notranjost cerkva. Po večerji, ob 19.30, 

smo se udobno namestili po sobah in počivali. Naslednji dan smo imeli vodeni ogled Brage. Po ogledu 

je sledilo kosilo, nato smo se ponovno usedli v kombije in se odpeljali do znamenitega Bom Jesusa in 

Sameira. V torek smo se v recepciji hotela dobili ob 9.15, kjer sta nas pričakala g. Fillipe in g. Pedro, ki 

sta nas odpeljala na naša delovna mesta. Z Jasmino in Katjo delam na znamenitem Sameiru, kjer smo 

ves teden ob lepem vremenu grabile suho listje v parkih okoli cerkve, ob dežju pa smo izdelovale 

sadike za drevje, ki jih sadijo v teh parkih.  V soboto smo imeli izlet v Viana de Castelo , v mesto ob 

morju z lepimi zgradbami. Naslednji dan, torej v nedeljo, smo se ob 5.00 odpravili na dolgo pot do 

Lizbone. V drugem hotelu v Bragi se nam je pridružila skupina poljskih dijakov, ki so se z nami 

odpeljali do Lizbone. Pot je trajala okoli 5 ur. Imeli smo srečo, saj je bil lep in sončen dan, vendar zelo 

vetroven, zato nas je malo tudi napihalo. Mesto je prečudovito, tam smo tudi jedli. Na letališču v 

Lizboni so se nam pridružili hrvaški dijaki, ki so prav tako kot mi prišli na prakso.  

V hotel smo se vrnili v zgodnjih jutranjih oz. poznih večernih urah, in sicer ob 1.10. Vrnitve v hotel 

smo bili vsi zelo veseli, saj je bil dan dolg in naporen. V ponedeljek se je nadaljeval naporen delovni 

dan, ki je bil podoben prvemu ‒  tri okoljevarstvenice smo grabile listje in dež nas pri tem ni oviral. 

Sara Pušnik, OT4 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

Prvi utrinki s prakse v Leipzigu 

       Ko smo zaključili deveturno vožnjo do mesteca Schkeuditz, 

smo se nastanili v gostišču blizu mladinskega doma Vitalis. 

Po krajšem premoru smo se zbrali v skupni sobi, kjer nam je 

tamkajšnji spremljevalec predstavil hišni red in program. 

Potem smo bili 

prosti. Naslednji dan 

smo šli vsi v Leipzig 

na ogled mesta. 

Stavbo, v kateri opravljamo prakso, smo si ogledale v torek. 

Takrat smo spoznale osebje in prostore, v katerih delamo. S 

prakso bi morali začeti v sredo, a se je zaradi požara v kuhinji to 

prestavilo na četrtek. Naša prva zadolžitev je bila peka 

jabolčnega peciva. Delodajalci so bili z nami zadovoljni. V petek 

smo pekle češnjevo pecivo. V soboto pa smo šli na našo prvo ekskurzijo. Naš cilj je bil 

Dresden. Ogledali smo si največje znamenitosti in naredili 

velik krog po mestu. Imeli smo tudi dve uri prostega časa. 

Nedelja je bila sproščena, saj smo dijakinje naše šole lahko 

bile ves dan v gostišču, drugi pa so šli v Leipzig. Naslednji dan 

pa smo spet zgodaj zjutraj šle na prakso. Tokrat smo pekle 

marmorni kolač.  

 

Ksenija Čegovnik, Nika Merčnik, Sabina Rošer, Nina Skrivarnik 

 

Pozdrav s Portugalske v Slovenijo 

Začeli smo naš zadnji teden Erasmus+ prakse v tujini na Portugalskem. Lahko govorim v imenu 

celotne skupine, ko rečem, da se imamo izvrstno. Vsi smo presenečeni nad gostoljubnostjo 

partnerjev, ki so vedno z nami, ko gremo na izlete, na prakso, vozijo nas na kosila, če je potrebno, 

tudi do zdravnika. 

Naj vam na kratko opišem naš delovni dan: 

Po zajtrku pride po nas Jose Pedro in nas odpelje na različne lokacije na prakso. Ta traja do 13. ure, 

nato nas odpeljejo na kosilo, potem delamo do 17.30, ko nas zopet pripeljejo v hotel. Do večerje ob 

19.30 smo prosti. V hotelu sta z nami skupini iz Zagreba in Turčije. Na ekskurziji pa smo bili skupaj s 

skupino iz Poljske, tako da smo kar pisana druščina. 

Za vikende smo si ogledali zelo veliko. Iz Lisbone, prestolnice in res lepega mesta, smo prišli ob enih 

ponoči, nazaj grede smo si ogledali Fatimo, ki je znano romarsko središče. Bili smo v starem mestnem 

jedru Guimaraesa, ki ima veliko obzidje, grad. V tem mestu naj bi se rodila Portugalska. 

Panorama Leipziga 

 Dresden 

Praksa 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

Seveda smo imeli tudi kulturni ogled mesta Brage, njihove znamenitosti Bom Jesusa in Sameira. Zelo 

zanimiva je tudi Viana Castelo. To soboto smo bili v Portu, vendar nam vreme ni bilo naklonjeno. 

Nasploh je tukaj vreme zelo spremenljivo, nekajkrat na dan posije sonce, potem dežuje in je zelo 

vetrovno. Vplivi Atlantskega oceana so pač taki. 

Ta teden imamo do petka Internship, zvečer pa Farwell dinner, kjer se bomo zbrali s partnerji na 

zaključni večerji, ko se bomo poslovili in nam bodo razdelili Potrdila partnerjev in Europasse. 

Domov se vračamo v soboto, 12. 3. 2016, z letalom iz Porta do Milana, nato z Gooptijem do doma. 

V imenu Sare, Katje, Jasmine, Eve in Nastje poročilo zapisala spremljevalka Marta Belič, prof. 

V prilogi vam pošiljamo nekaj utrinkov. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           

 

Utrinki s prakse v Nemčiji (2. del) 

 

 

 

 

Naša praksa v kuhinji v domu 

za ostarele se je nadaljevala tudi naslednje dni. Na naš vsakdanjik 

smo se kar navadile in se vsak dan lažje odpravile na pot. Na praksi 

nam gre čedalje boljše od rok, zato včasih končamo precej prej, 

kot pa bi morale, za nagrado pa nas mentorica spusti domov. Preden gremo na vlak, obiščemo 

trgovine in se še dodatno pozabavamo in družimo. Ko 

prispemo do našega doma, svoj prosti čas popestrimo s 

kakšnim filmom ali glasbo.  

Med vikendom pa je bil naš urnik malce drugačen. Tokrat smo 

se odpravili v Berlin. Tam smo prespali v hotelu, ki je v bližini 

glavne železniške 

postaje. Prvi dan, v 

soboto, smo se zjutraj 

odpravili na pot. Sprva smo se peljali po že znani železnici do 

Leipziga. Od tam smo se peljali do mesta Dessau in tam še 

zadnjič prestopili na vlak za Berlin. Na cilju smo najprej 

razpakirali stvari, potem pa - polni zanimanja - sledili vodniku. 

Večino časa smo spoznavali zgodovino Berlinskega zidu. Po 

naporni hoji smo se vrnili v hotel in se tam družili do poznih ur. Naslednji dan smo spraznili sobe in 

nadaljevali oglede. Tokrat smo si ogledali zahodni del Berlina. Najbolj nas je navdušila razstava 

avtomobilov. Ob pogledu nanje nam je zastajal dih, in prav tako tudi ob pogledu na njihove cene. 

Okoli tretje ure smo se po isti poti vrnili domov. Pred nami je le še en teden novih doživetij in upamo, 

da bo tudi ta nepozaben. 

Ksenija Čegovnik, Nika Merčnik, Sabina  Rošer in Nina Skrivarnik 

Ogled fotografij >> 

 

Slika 2 Ogled Berlina 

Slika 1 Lenarjenje 

https://picasaweb.google.com/114402198819393360097/PrakticnoUsposabljanjeNasihDijakinjVNemcijiInNaPortugalskem

