Путовање у Шпанију у оквиру Еразмус+ пројекта

Понедељак, 16. мај, ишчекивање и узбуђење расте. Ученици одељења I10, II10 и III1 упутили
су се у Шпанију како би стекли неко ново искуство, истражили нове делове планете Земље,
упознали нове људе, ширили своју, односно упознали, туђу културу и на крају свега написала
још пар страница, ако не и поглавље, своје животне књиге.

Наиме, упутили смо се за Београд и пут је тако брзо прошао да смо сви били изненађени и
што смо се више приближавали аеродрому ,,Никола Тесла”, осмех на нашим лицима је
постајао већи. Стигли смо на наше прво одредиште, аеродром. Док смо чекали наш први лет,
време је протекло у причању, упознавању, шалама, смеху...
Дошло је време да се укрцамо на наш први лет. Корачање до самог авиона, као и улазак у
исти било је јако занимљиво. Лет је био на линији Београд – Минхен. Лет је трајао сат и по
времена. Успешно смо слетели у Минхен и пред нама је било 5 сати чекања до новог лета.
Атмосфера међу нама је постала пријатнија. Боље смо се упознали, више комуницирали и

аеродором у Минхену је нас оставио посебан утисак.

Дошло је време и за нови лет, али овај пут је у питању линија Минхен – Мадрид. Овај пут смо
путовали нешто дуже, али је било исто толико пријатно као и први пут. Имали смо ту срећу да
видимо Мадрид ноћу. и то из авиона. Поглед је био нестваран. Светла су се преплитала
попут паукове мреже, краја им није било, и све је изгледало очаравајуће.
Стигли смо у Мадрид, дошли до хотела, сместили се у собе и сада је дошло време да се
мало одморимо, јер нас ипак, као што ћете видети, сутра очекује напоран дан.
Сутрадан смо се прво упутили ка школи “IES Pablo Neruda” где смо се упознали са децом из
других земаља. Након упознавања смо ушли у једну омању дворану где смо слушали једно
предавање о знаменитостима Толеда. Након предавања смо се упутили у један резерват
природе, “Barrancas de Burujon”. Морамо признати да је поглед са овог места био
невероватан. Нисмо знали у шта пре да погледамо. Остали смо очарани природом. Шетали
смо овим резерватом природе, причали, али исто тако ходали и ћутали и уживали и тој
прелепој природи. Након завршене шетње имали смо малу паузу за ручак.

Оно што нам је у том моменту највише требало јесте вода. Сви смо били исцрпљени након те
дуге, али исто тако узбудљиве шетње. Након сабраних утисака упутили смо се у Толедо.
Један мали град на реци Тахо је успео да нас својим зидинама и тврђавама остави у чуду.
Прошетали смо градом, сналазили се по малим, али пријатним улицама, куповали сувенире,
дружили се и све је прошло у најбољем реду. Једина ствар је та што нас умор није напустио.
Али, умели смо да кажемо, овај умор нам прија.

Након посете Толеда упутили смо се у аутобус и кренули према хотелу. Стигли смо у хотел
изморени, али и задовољни како је прошао тај дан.

У среду, 18. маја, била нам је организована
посета главном граду Шпаније, Мадриду.
Првенствено смо се упутили ка школи “IES Pablo
Neruda”, а затим смо метроом стигли до
циљане локације. Драгоцена и традиционална
архитектура града нас је одушевила, већ
првим погледима.

Посетили смо “Faro de Moncloa”, грађевину одакле се види велики део
Мадрида. Уследила је дуга шетња улицама Мадрида, са друштвом из Португалије и Шпаније
које смо упознали, разменили контакте и са
којим смо учили језике једни од других, говорили
о култури и наравно уживали у незаборавном искуству. Прво смо посетили “Jardines de
Sabatini”, део Краљевске палате, са најлепшим вртовима које смо видели.

Дошавши до трга Plaza Mayor, главног јавног места у срцу Мадрида. Владала је опуштена
атмосфера, цртачи су радили своје карикатуре, људи су уживали шетајући док смо са
полазницама пројекта из Португалије ручали и одморили се у ресторану на тргу. Обишли смо
и Краљевску палату у Мадриду, разгледајући раскошне зидине палате као и монументално
двориште.

Слободно време, искористили смо за посету музеју „Прадо“, шпанском народном музеју
уметности који садржи једну од најбољих светских колекција уметничких дела. Интересовала
нас је Централна банка Шпаније, те нисмо могли да прелепо искуство у Мадриду ускратимо
за ову атракцију. Вративши се у хотел, након одмора од дуготрајне и тешке шетње, време смо
провели са друштвом из Немачке.

Наредног дана програм пројекта је био резервисан за парк природе “Polvoranca Parque”.
Водич нам је кроз парк приказала карактеристичне животињске врсте, као и флору,
прегледавши интересантне пејзаже. Имали смо кратку игру слушајући звукове природе која
нас окружује. Високе температуре су нам дефинитивно отежале ове активности, али са јако
пријатним и дружељубивим професорима, друговима и другарицама из Шпаније, Летоније,
Немачке и Португалије, заборавили смо на њих.

При повртаку, у школском дворишту нас је чекао ручак са традиционалним шпанским
омлетом. Овде се завршило наше дружење, у Шпанији, са учесницима и учесницама пројетка
из Португалије и Шпаније, што смо јако тешко поднели, размишљајући, о можда, неком
нашем будућем дружењу.
Остатак дана протекао нам је са
друговима из Франкфурта, који
су одседали са нама у хотелу у
Леганесу. Научили смо много
нових ствари о Немачкој, они о
Србији и било је јако занимљиво.
Рано ујутру у 4, напуштамо
хотел, стижемо до аеродрома и
ту се завршава наш боравак у
овој предивној земљи Западне
Европе. Сви смо се сложили да
су ово били дани који садрже
најлепше искуство које смо
имали до сад. Учили смо,
спријатељили са људима из
иностранства и искључили се из
свакодневнице на 5 дана.
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