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1. 4. 2022  

Iz Ljubljane sva odšli v petek popoldne. Na letališču v Trstu sva se vkrcali na letalo za Valencijo 

in odleteli na Španijo. V zgodnjih jutranjih urah sva pristali in se nastanili  v apartmaju  v centru 

mesta Valencije.  

 

Slika 1: Španija, prihajava 

 



  

2.4.2022 

Drugi dan sva izkoristili lepo vreme in raziskali center Valencije.  V centru je bilo živahno, saj so 

bili dnevi paelle. To je riževa jed, ki izhaja iz Valencije in je tudi eden od identifikacijskih simbolov 

tega mesta. Obiskali sva tudi mestno tržnico (Mercado Central), največjo tržnico s svežimi 

izdelki v Evropi, ki se nahaja v najbolj zanimivi modernistični stavbi v centru mesta. Tu se  

bohotijo sestavine Sredozemlja ter lokalni okusi in začimbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Praznik paelle 



  

 

Slika 3: Centralna tržnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Bazilika device zapuščenih 



  

 

Slika 5: Mestna Katedrala Micalet De La Seu 

 

Slika 6: Stolnica v Valenciji 

 

 



  

3.4.2022 

Danes je bil lep, sončen dan, zato sva ga izkoristili za kolesarjenje. Najeli sva kolesa in se odpeljali 

v Mesto umetnosti in znanosti. Obiskali sva Oceanografski muzej in Muzej znanosti. Najbolj sva 

bili navdušeni nad arhitekturo tega kompleksa, dan pa so nama polepšali delfini s svojim šovom. 

Večer sva preživeli v apartmaju, kjer sva se pripravljali na predstavitev naše šole v okviru 

Erasmus+ projekta. 

 

Slika 7: Mesto umetnosti in znanosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Šov delfinov v Oceanografiji 



  

 

Slika 9: Mesto umetnosti in znanosti iz druge strani 

 

4. 4. 2022 

Danes sva se zbudili v oblačno in vetrovno jutro, kar naju je, po dveh dneh super sončnega 

vremena, precej razžalostilo. Po zajtrku sva se odpravili do Europass Teacher Academy, ki je v 

prostorih Don Kihot Spanish school.   

V učilnici nas je pričakal Iacopo Falciani. Najin apartma je le 5 minut hoje od kraja, kjer poteka 

seminar, zato ni nič čudnega, da sva prišli prvi in nestrpno pričakovali druge udeležence. 

Iacopo nam je v uvodu predstavil Valencio in nam priporočil katere znamenitosti si je vredno 

ogledati. 

Sledila je predstavitev držav udeležencev. Ostali udeleženci tečaja prihajajo iz Poljske, Nemčije 

in Italije. Smo učitelji osnovnih in srednjih šol. Midve sva na kratko predstavili šolo in Slovenijo 

(videoposnetek), razdelili sva promocijski material in kazalke, katerih so bili udeleženci zelo 

veseli. 

Po končanem tečaju sva se okrepčali  in dodobra pogreli v restavraciji. V stavbi, kjer poteka tečaj 

je bilo namreč zelo mrzlo. Razlog je pokvarjeno gretje, stavba pa je stara in kamnita. Po kosilu 

sva odšli v apartma, se spočili in se pripravili na naslednji dan. 



  

 

Slika 10: Promocijski material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Iacopo predstavlja urnik tečaja 

 



  

5.4.2022 

Po uvodni motivaciji smo spoznali spletno orodje, namenjeno obveščanju (spletna tabla), 

Trello.com, kjer udeleženci tečaja preberemo vsa obvestila in sledimo aktivnostim, ki se bodo 

odvila tekom dneva. 

Današnja tema so bili kvizi. Podrobneje smo spoznali Quizizz, Learning Apps in Plickers, Kahoota 

pa nismo posebej spoznavali, ker ga že dobro poznamo. Vsak tečajnik je izdelal svoj kviz v 

določenem programu in ga objavil na oglasno desko (Trello).  

 

Slika 12: Obveščevalna tabla 

 

Slika 13: Delo na tečaju 

 



  

Po kosilu nas je turistična vodička Adela popeljala na ogled mesta. Ogledali smo si gotsko stavbo 

Lonjo de Seda, ki ga je Unesco 1996 razglasil za svetovno dediščino. Bila je namenjena 

svetovnemu trgovanju s svilo, zgornja nadstropja pa so bile zaporniške celice za trgovce, ki so s 

plačilom zamujali. 

  

Slika 14: Ogledali smo si mesto Valencija                       Slika 15: Notranjost Lonje de Seda 

 

Slika 16: Med vrtovi Lonje de Seda 



  

 

Ogledali smo si staro mestno jedro in cerkve zgrajene v gotskem, baročnem in renesančnem 

stilu. Katedrala se obnavlja, v njej je shranjen sveti gral. Zanimivost katedrale ni sama njena 

velikost, vendar stil gradnje. Na zadnji strani je stil renesančni, na sprednji pa gotski. Blizu 

katedrale je Bazilika Device zapuščenih. Mesto je bilo v času kralja Aragona obdano z obzidjem, 

danes ob samem mestu stojita le še dva stolpa, Torres de Serranos in Torres de Quard. Torres 

de Serrano je bil glavni vhod v mesto, Torres de Quard pa je služil obrambi pred napadom 

generala Napoleona Boneparte, na njem so še danes vidne luknje obstreljevanja. Tu smo izlet 

tudi zaključili.  

 

  

Slika 17: Torres de Quard                                     Slika 18: Torres de Serrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Torres de Serrano iz zunanje strani mesta 

 



  

6. 4. 2022 

Končno sva se danes zopet zbudili v sončno jutro. Le zopet naju je močno prezeblo na tečaju 

Učili smo se narediti video učno uro s programom Screncast matic, vsak je tudi izdelal svoj 

videoposnetek. Spoznali smo tudi nov program FlipGrid, ki pa je namenjen učencem, kateri 

lahko s tem programom posnamejo kratke filmčke (analiza leta, ure, predstavitev,…) 

Po tečaju sva se odpravili na kosilo, jedli sva tradicionalno paello. Danes je bil tudi pravi dan za 

nakupovanje in pohajkovanje po mestu. Kako vpliva vreme na najino počutje! 

 

Slika 20: Trello 

7.4.2022 

Danes  je bil dan namenjen delu s pametnimi telefoni. V uvodu smo si ogledali videoposnetek  

Millennial Guestion in podebatirali o zasvojenosti s pametnimi telefoni. Učitelji so predstavili 

svoje izkušnje s težavami, ki jih mobilni telefoni predstavljajo. V nobeni šoli niso dovoljeni, 

drugače je le v srednjih šolah, kjer telefoni niso dovoljeni med poukom, med odmorom pa jih 

lahko prosto uporabljajo. Vse učiteljice smo se strinjale, da je lahko pametni telefon izvrstno 

učno orodje, če da znamo pravilno uporabljati. 

Izkoristili smo lep, sončen dan in se odpravili na Treasure hunt po mestu. Spoznali smo aplikacijo 

Goose chase, ki nam omogoča interaktivno učno uro in nam lahko popestri razredne ure, z njo 

lahko utrdimo osvojeno snov, popestrimo dogajanje v kolektivu ali celo izvedemo dneve 

dejavnosti. 

Valencija je mesto ulične umetnosti, tudi tema ure je bila Street art in Carmen neighbourhood. 

Predavatelj Iakopo nam v aplikaciji Goose chase naložil zemljevid mesta in pripravil 8 nalog 

(vrednih od 100 do 200 točk) za katere smo imeli eno uro časa, da jih rešimo. Vsako rešeno 

nalogo smo fotografirali in tokoj tudi naložili. Njegov odziv na rešeno nalogo je bil takojšen. V 

nalogi smo vsi zelo uživali, zraven pa spoznavali mesto. Po opravljeni nalogi smo tudi sami 

izdelali interaktivno učno uro za svoj predmet.  



  

  

  

  

Slika 21: Grafiti uličnih umetnikov 



  

 

Slika 22: Naloga na mobilnem telefonu 

 

Po tečaju sva najeli kolesa in odkolesarili na peščeno plažo Playa de la Malvarosa, kjer sva 

preživeli sproščeno popoldne. Voda je bil sicer premrzla za kopanje, čeprav se je našlo precej 

pogumnih kopalcev. Raje sva se le greli na toplem, že prav vročem, soncu. Po poznem kosilu 

sva se odpravili v apartma, saj naju je klicala še domača naloga  - izdelati sva morali učno uro s 

pametnim telefonom, namenjeno projektnemu delu. 

       

Slika 23: Učna ura v prvem razredu 

 

 

 

 

 



  

8.4.2022 

Danes smo spoznali  LyricsTraining, aplikacijo nemenjeno učenju tujih jezikov preko glasbe in 

besedil naših najljubših pesmi. Nama najbolj zanimiva aplikacija pa je Ed Puzzle. To je spletno 

orodje za urejanje videoposnetkov in formativno spremljanje, ki učitelju omogoča obrezovanje, 

oblikovanje in organiziranje videoposnetkov. Od standardnega urejevalnika videoposnetkov se 

razlikuje po tem, da učitelju omogoča neposredno sodelovanje z učenci. V videoposnetke lahko 

vstavimo vprašanja v obliki kvizov, navodila učitelja (tudi v zvočni obliki), učitelj pa spremlja 

učenčev napredek, saj vse odgovore prejme v spletno učilnico. Tako nastane platforma, ki je 

učencem zanimiva in enostavna za uporabo. 

 

Slika 24: Urejanje videoposnetka z Edpuzzle 

 

Naslednja aplikacija pa je Thinglink, uporabnikom prijazno orodje, ki omogoča ustvarjanje 

interaktivnih slik z dodajanjem oznak. Oznake lahko povezujejo na spletna mesta, strani 

družbenih medijev, videoposnetke, zemljevide, slike in zvok.  

 

Slika 25: Fotografija Šmarja – Sap z vključenimi oznakami 



  

Nato je sledila podelitev certifikatov o uspešno opravljenem tečaju, našim »sošolcem« pa sva 

podarili lectovo srce. Darila so bili vsi iskreno veseli. 

  

Slika 26: Skupinska fotografija tečajnikov                                           Slika 27: Iacopo 

 

 

Popoldan pa smo imeli vodeno ekskurzijo ob obali, po starem mestnem jedru, El Cabanyal. 

Zgodovina Valencije je povezana z zgodovino te pomorske soseske. El Cabanyal je v 19. stoletju 

postal samostojna občina pod imenom Pueblo Nuevo del Mar.  

Danes je to še vedno ribiška soseska, kjer imajo drugačen ritem. Njegova arhitekturna vrednost 

je neizmerna. V Cabanyalu so vojašnice, ribiške hiše, barvne zgradbe in modernistične 

strukture.  Za zelo pristno družbeno klimo in življenjski slog, ki je v velikih metropolah skoraj 

izumrl, sta zaslužna tudi posebna razporeditev zgradb in urbanistična zasnova (ulice so skoraj 

labirint). 

V zadnjem času pa se po njegovih ulicah širi drugačen občutek. Nove generacije so usmerile 

pogled proti plaži, ne samo zato, da bi razumele njeno vrednost, temveč jo tudi obogatile s 

kulturnimi predlogi. Kot se je zgodilo z drugimi soseskami po svetu, je boemski občutek 

spodbudil oživitev. Ogledali smo si muzej riža, ki je v Valenciji zelo pomembno živilo. Raste v 

Nacionalnem parku Albufera, od koder izvira tudi paella.  

    

Slika 28: Rastlina riž                                       Slika 29: Različne vrste riža 



  

Ne glede na število cerkva, pa Valencija ni preveč verno mesto. Kljub temu pa ohranjajo številne 

verske običaje. Eden izmed njih je praznik Velike noči, ki ga praznujejo s procesijami ( Semana 

Santa od 8.4. – 17.4) – bratovščine uprizorijo 9 pomembnih svetopisemskih odlomkov (igre 

vlog). Letošnja procesija se je pričela danes, na dan žalovanja, zato so vsi akterji oblečeni v 

črnino. Zadnja procesija je vesele narave, vsi odvržejo maske in kapuce, ter se veselijo. S tem se 

veselijo tudi pomladi in novega začetka. 

 

  

 

 

 

 

 

Sliki 30 in 31: Prva procesija svetega tedna 


