
KAKO SMO PREŽIVELI TEDEN 
V TRENTI? (LAHKO BI ŠE ENEGA!)
// Tilen Basle, foto: Tilen Basle in Zala Šeško

Pa se je zgodila … prva izmenjava v okviru projekta ERASMUS+ »Never Lose Your Soul« (nikoli ne izgubi duše). Obiskali so nas dijaki in 
učitelji iz Romunije in Ugande, skupaj pa smo teden dni preživeli v Trenti.

Teden je potekal v spoznavnem duhu, saj je bilo to prvo srečanje dijakov in profesorjev, ki skupaj izvajamo projekt. Čas smo zapolnili s 
tematskimi delavnicami, izleti, pohodi, igrami in obilo glasbe ter plesa. Vzdušje je bilo precej taborniško. Teden dni bivanja v Trenti pa 
smo izkoristili tudi za priprave na svoj jesenski podvig – obisk Ugande. Več o tem v prihodnji številki revije.

Projektna ekipa dijakov in 
profesorjev med pohodom 
do izvira reke Soče.

Skupina za ptice se je posvetila raziskova-
nju ptic ob Soči. Ker se je večina udeležen-
cev prvič srečala z opazovanjem ptic, sta 
bila cilja skupine spoznavanje osnovnih 
vrst ter lažji popisi in njihov pomen.

Literarna skupina se je posvetila lokalnim 
zgodbam, pripovedkam in bajkam. Skoraj 
vsak večer so naše dogajanje popestrili z 
igrano zgodbo, ki nas je nasmejala do solz.

Da bo naše delo predstavljeno, je skrbela 
novinarska skupina, ki je spoznavala osnove 
dela s kamero in reportažno delo. Ob prej 
naštetih skupinah so v Trenti delovale še 
glasbena, demografska in botanična skupina.

Profesor Vehovar je poskrbel, da je bil zdrav 
duh v zdravem telesu. Med tednom smo se 
igrali več športnih iger in se povzpeli tudi nad 
gozdno mejo. Vrhunec je bil spust po snežišču, 
kjer je Joseph prvič v življenju stopil na sneg in 
se preizkusil v »smučanju na čevljih«.

Pred vrnitvijo smo si ogledali še slap Kozjak 
ter skočili na Obalo in obiskali KP Sečoveljske 
soline, Piran in NR Škocjanski zatok, po 
katerem nas je popeljala naša Bojana Lipej.

V Trenti smo dobro 
jedli in za nas so lepo 
poskrbeli. Večerje so 
bile tematsko obarva-
ne in jih je na ognju 
vsak večer pripravila 
druga skupina.
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