
DNEVNIK RADA – IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA PRIJE I ZA 

VRIJEME ODRŽAVANJA SUSRETA PARTNERA 

 

Celje od 11. do 16.05.2012. 

 

 
IME I PREZIME 

UČENIKA, 

razred: 

Matija 

Poturica, 

4.E 

 

U tjednima koji su prethodili odlasku u Celje sastajao sam se sa profesoricom Erid i profesoricom Antid te smo 

razgovarali o stvarima koje du morati izvršavati za vrijeme projekta. Profesorica Erid mi je uvelike pomogla oko 

stručnih pitanja , a profesorica Antid oko pitanja vezanih za organizaciju. Profesorica Antid je organizirala sastanak 

dan prije odlaska na putovanje te smo na tom sastanku ponovile sve važne stvari oko cijelog projekta. 

 

 

 

 IZRAVNE RADNE AKTIVNOSTI PRILIKOM BORAVKA U CELJU U 

RADIONICAMA ALI I U OSTALIM AKTIVNOSTIMA 

SURADNJA S UČENICIMA IZ DRUGIH 

ŠKOLA, ŠTO KAKO I KADA 

11.05.2012. U petak smo stigli u grad Celje u 9:30 sati te smo se odmah 

uputili prema đačkom domu gdje smo ostavili svoje stvari,a 

zatim smo krenuli u školu. U školi smo propustili „good 

morning  flashlight“ koji je započeo u 9 sati. Prisustvovali smo 

uvodnom govoru na kojem se govorilo o tome što je cilj 

projekta, kakve su vizije projekta te o planiranom radu koji 

demo obaviti tijekom boravka u Celju. Tijekom uvodnog govora 

određeno je u kojoj grupi se nalazi koja država. Poslije podne 

smo bili u grupi u kojoj se raspravljalo o izradi i dizajnu kotača 

vlakida. Nakon toga je slijedio završni govor na kojem se pričalo 

o stvarima koje smo dogovorili za vrijeme rada u grupi. 

 

 

Prvi dan kada smo stigli smo se 

upoznali s učenicima iz drugih 

zemalja. Kada smo bili podijeljeni u 

grupe međusobno smo izmjenjivali 

ideje na odabranu temu. 

12.05.2012. U školu smo stigli u 9 sati kada je i počinjao jutarnji govor na 

kojem se razgovaralo o novim stvarima koje treba učiniti te je 

svatko postavljao pitanja ako mu nešto nije bilo jasno vezano 

uz projekt. Nakon toga se raspravljalo o elektroničkim 

pitanjima vezanih uz vlakid.  Nakon kradeg odmora i ručka smo 

otišli u grupu koja je razgovarala o izradi kotača te smo se 

pokušali dogovoriti sa ostalim državama iz grupe o dizajnu te o 

nakošenju kotača. Svaka država je imala svoje ideje o tome pa 

smo na kraju glasali za neke stvari. Dogovorene stvari smo 

Tijekom boravka u školi razgovarali 

smo međusobno o različitim 

procesima radnje u različitim 

državama. Kada smo se ved bolje 

upoznali međusobno smo se šalili, 

pričali o nogometu te o tome kako 

bi u slobodno vrijeme mogli skupa 

provoditi. 



morali iznijeti ostalim grupama kako bi svi znali što je 

dogovoreno. Sve grupe su radile prezentacije u kojima je bilo 

sve što je dogovoreno tokom tog dana. Na kraju dana voditelji 

projekta su održali završne govore.  

 

 

13.05.2012. Nedjelja je bila dan bez odlaska u školu jer je bila predviđena 

za razgledavanje poznatih mjesta u Sloveniji. Organiziranim 

prijevozom smo krenuli prema mjestu Lipice koje je poznato po 

velikoj farmi konja. Tamo smo prisustvovali dresuri konja, 

razgledavali smo cijelu farmu,a nakon toga smo tamo i ručali. 

Nakon ručka smo se uputili prema spilji Postojna. To je jedna 

od najvedih i najljepših spilja u Europi. Nakon razgledavanja 

spilje smo krenuli u Ljubljanu, glavni grad Slovenije. Razgledali 

smo centar i užu okolicu centra te smo imali slobodno vrijeme 

tijekom kojeg smo mogli iskoristiti kako smo željeli. U 

večernjim satima smo se vratili u Celje. 

 

 

Kako smo u nedjelju razgledavali 

grad i znamenitosti tako smo pričali 

u ljepotama naših gradova ali i 

grada Celja. Navečer smo bili svi 

skupa u jednom lokalnom kafidu i 

zabavljali se. 

14.05.2012. U školu smo došli na jutarnji govor na kojem se razgovaralo o 

novim poslovima koje je potrebno napraviti za vrijeme trajanja 

projekta. To je bio zadnji dan u školi te je trebalo svi biti 

dogovoreno tokom tog dana pa svatko kome nije bilo jasno što 

je dogovoreno je imao priliku pitati. Nakon skupnog sastanka 

smo opet bili podijeljeni u grupe. U grupi gdje je bila Hrvatska 

su se pripremale završne prezentacije i zadnji dogovori oko 

izrade kotača. Nakon ručka smo razgovarali sa ostalim 

grupama, izmjenjivali ideje o projektu. Uz moju grupu o izradi 

kotača još sam u ponedjeljak pomagao grupi koja je govorila o 

europskoj elektroničkoj mapi. Njihov zadatak je bio ostvariti 

sustav kako povezati lokomotivu sa vagonima. Bilo je nekoliko 

ideja te se odlučilo da de se te ideje testirati do idudeg susreta 

u Finskoj. Na kraju dana su bile završne riječi voditelja projekta, 

iznijeti su svi zaključci i ideje te su se zahvalili na lijepom 

gostovanju i suradnji svim okupljenima. 

Ponedjeljak je bio zadnji dan u 

kojem smo morali donijeti sve 

odluke pa smo međusobno donosili 

različite zaključke . Razgovarali smo 

o tome koje metode trebamo 

primjenjivati pri izradi dizajna 

kotača te koje su dobre a koje loše 

strane dogovorenih metoda. 

15.05.2012. Utorak je bio predviđen za razgledavanje nekih Slovenskih firmi 

da vidimo koje metode i znanja se koriste u pravom radnom 

procesu. Bili smo podijeljeni u dvije grupe. Prvo se posjetili 

stari Celjski grad koji pruža prelijep pogled na cijeli grad Celje. 

Nakon toga smo krenuli u prvu tvornicu EMO-Orodjarna gdje 

smo vidjeli kako se rade različiti dijelovi i karoserije za 

automobile. Potom smo razgledali drugu tvornicu UNIOR 

ZREČE gdje smo mogli vidjeti kako se prvo na računalu nacrtaju 

različiti nacrti te potom stroj obavlja posao. Tamo se i rade 

strojevi koji poslije pomažu u proizvodnji. U popodnevnim 

Tijekom utorka smo se polako 

opraštali od učenika i profesora koji 

su sudjelovali u projektu. Tokom 

ručka smo pjevali neke pjesme koje 

su znale sve delegacije. Navečer 

smo se ponovno našli u kafidu gdje 

smo se zadržali do dugo u nod. 



satima smo stigli u mjesto Žide gdje smo razgledali stari dvorac 

u čijem je sklopu i najstariji restoran u ovom dijelu Europe. U 

tom restoranu smo ručali te je nakon ručka zaključen projekt 

završnim govorima ljudi koji su puno pridonijeli ostvarivanju 

projekta. U večernjim satima smo se vratili u Celje. 

16.05.2012. U srijedu je bilo vrijeme za odlazak u Hrvatsku. U ranim 

jutarnjim satima smo krenuli prema željezničkom kolodvoru 

gdje smo se morali ukrcati na vlak. Vlakom smo išli do Zidanog 

mosta gdje smo presjedali u drugi vlak. U hrvatsku smo stigli u 

10:30 sati. 

 

EVALUACIJA 

SUSRETA, 

KOMENTARI, 

NAPOMENE,  

Moje cjelokupno mišljenje o projektu je vrlo dobro, zato jer sam upoznao mnoge ljude ali i susreo 

stare prijatelje te sam pri tome učio strane jezike što je vrlo bitno u današnje doba. Smatram da su 

ovakvi projekti vrlo korisni svim učenicima jer imaju priliku naučiti neke nove stvari koje u školi ne bi 

mogli naučiti te imaju priliku upoznati nove ljude, razmjenjivati iskustva i ideje s njima te stedi neku 

odgovornost pri obavljanju različitih poslova u bududnosti. 

 


