Kikinda - Unesco kamp 2010

1.dan
V četrtek zgodaj zjutraj smo se odpravili na pot.Najprej v Ljubljano na vlak, nato pa smo se z vlakom odpravili v
Beograd.Bila je doga pot,med tem smo spali, se pogovarjali, jedli in igrali.Ko smo prispeli v Beograd smo se z avtobusom
za Kikindo odpeljali ob 8. Uri. V Kikindo smo prispeli okoli pol 11h.Kjer so nas pričakale družine pri katerih smo spale. 1.
Dan smo prispeli prepozno zato smo tudi spoznavni dan zamudile, na katerem bi predstavile našo šolo in naše jedi.
2.dan
Drugi dan okoli 10ih smo se z gostelji odpravili v šolo, ko smo se vsi zbrali smo se odpravili na trg, kjer je potekala
otvoritev kampa.Kasneje so bile na trgu tudi delavnice katerim smo se pridružile.Po delavnicah smo se odpravile domov
na kosilo.Okol 4ih smo se spet vsi zbrali in se dali v skupine s katerimi smo se odpravili odkrivat Kikindo.Bilo je v obliki
pohoda v katerem smo spoznavali Kikindo in na vsaki tocki smo odgovarjali na vprasanja in si s tem prislužili eno
stvar(posebnost).Nato smo se vsi skupaj odpravili na limonado in nato domov na večerjo.Zvečer so v šoli organizirali
razne aktivnosti kot so raznezabavne igre in ples..
3.dan
Zaceli smo z aktivnostjo “ evropa to smo mi” usaka drzava je imela svoj štand in na njem predstavila svojo državo.Kjer
smo tudi narisali razgledinico Pirana. Imeli smo delavnico “ ludanijada “ iz buč smo izdelali maske. Ogledali smo si tudi
predstavo čarovnik iz oza, zvečer pa smop uzivali na koncertu od Željka Samaržida.
4.dan
Spet smo se zbali ob 10.00 v šoli, kjer so bile tisti dan organizirane delavnice v katerih so potekale zabavne igre.Nato smo
imeli prosti čas in smo odšli na koslio.Okoli 15.00 smo se zbrali okoli Tere ki je pri njih kot pri nas Forma viva.Tam smo
imeli tudi par delavnic v katerih smo izdelovali iz gline hiše narave.Ko smo končali smo se odpravili na večerjo in nato na
zabavno večer kjer smo plesali in se družili ter pripravljali na zaključno prireditev.
5.dan
Smo se ob 7.30 zbrali in se odpravili na pot proti Kalebiji, Paliču in Subotici.Najprej smo obiskali Palič kjer smo imeli razne
igre, tam smo se tudi družili in zabavali ob jezeru.Nato smo se odpravili proti Kalebiji. Kjer smo se vozili z kočijamo in
jahali konje.Nazadnje smo obiskali tudi Subotico , tam smo si ogledali mesto ter obiskali od Nikol babico.Vrnili smo se
pozno domov in imeli smo prosto večer.Ker smo bili utrujeni smo se odpravili domov k družinam.
6.dan
V šoli smo se zbrali ob 9.45.Nato smo obiskali muzj kjer hranijo različne znamenitosti iz zgodovine..med njimi je tudi
mamut Kika ki so našli ostanke v Kikindi.Nato smo se odpravili na kosilo.Nato smo se okoli 5ih zbrali v eni drugi šoli kjer
se je odvijala zaključna prireditev.Večer smo se tudi družili in objemali saj so bili to nasi zadnji skupni trenutki z novimi
prijatelji.
7.dan
Samo se zbudili zgodaj zjutraj na kar so nas družine odpeljale na autobusno postajo, od kjer smo odsli u Beograd tram
smo prestopili na vlak.Polni novih dozivetji smo se vrnili v Ljubljano kjer nas je pričakau Ivin oče s katerim smo odsli
domov.

