ERASMUS+ PRAKS, USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU V TUJINI
Lokacija: Paphos (Ciper )
Termin: 10.10. – 24.10.2021

Nedelja, 10.10.2021
Naša pot na Ciper se je začela 10.10.2021 ob 13.15 pred šolsko ambulanto, kjer smo prepakirali
prtljago in vanjo dodali zdravila in pripomočke za prakso. Ob 14.15 nas je prišel iskat kombi,
ki nas je odpeljal do letališča Treviso zraven Benetk. Profesorica nas je celo pot do letališča
spraševala, če imamo vse dokumente in potrdila izpolnjena, vsi smo bili trdno prepričani, da jih
imamo. Ob prihodu na letališče in ob oddaji prtljage, pa se je vse skupaj malo zapletlo. Eden
od sošolcev je ob oddaji prtljage pokazal izpolnjen certifikat za vstop na Ciper, vendar certifikat
ni bil njegov ampak profesoričin. K sreči je imela profesorica ob sebi računalnik in je hitro
izpolnila njegov certifikat, zato smo se lahko veseli vkrcali na letalo v polnem številu😊.

Po dveh filmih, 53 levelih in 183 prebranih straneh knjige smo pristali na Cipru. Na letališču
so nas pozdravili z nepričakovanim PCR testiranjem. Pred letališčem nas je pričakal kombi.
Vožnja do apartmaja pa je bila za nas stresna, saj nismo bili navajeni vožnje po levi strani in
smo stalno videli luč na koncu tunela, čeprav tunela sploh ni bilo. Po 30 minutah razburljive
vožnje smo prispeli do apartmaja, ki ga je profesorica pospremila s komentarjem:≫Prokleta
ruska mafija!≪ V njem so namreč manjkale žarnice, ležišče, internet, delujoča pečica in čiste
rjuhe. Naj povemo, da apartma še raziskujemo. Ker se punc ne sme tepsti, sta se za svojo sobo
fanta borila s kartami. Po borbeni igri ob dveh zjutraj, sta pristala na kavču. Ob treh zjutraj pa
smo se končno odpravili v postelje oziroma na kavč.
LP, Gucci gang

Ponedeljek, 11.10.2021
Zjutraj nas je zbudila profesorica, ki je zaradi bolečin v glavi že kazala znake nejevolje in nas
pregnala do trgovine. Po adrenalinskem sprehodu po cestah brez prehodov za pešce in polnih
glasnih, zastarelih avtomobilov, smo kupili zajtrk.

Po zajtrku, smo se ohladili v bazenu. Kmalu smo izvedeli, da neizpolnjen obrazec na letališču
ni bil glavna težava tega potovanja. Dobili smo rezultate testiranja in glavni člen naše odprave
je bil pozitiven. Po krajšem sestanku na varnostni razdalji, smo se dogovorili, da bodo
profesorico odpeljali v 10 dnevno karanteno v hotel, ampak se to do trenutka pisanja tega bloga
še ni zgodilo (torek, 12.00), zato se je odgovorno sama zaprla v sobo. Dogovorili smo se tudi,
da prvi teden še ne opravljamo prakse v ambulanti, ampak teden namenimo ogledom
znamenitosti. Mi pa smo se preudarno odpravili na plažo, z namenom, da se medtem apartma
dobro prezrači. Morje je bilo toplo, ampak obala je bila za naš okus preveč plitva in skalnata.

Zato smo se pretežno sončili, le Žana je morje prevzelo in ni hotel priti ven iz vode. Zvečer smo
se odpravili domov in že tako pol ure dolgo pot do apartmaja, podalšali še
za pol ure, da smo si ogledali obalo in trgovine ob njej. V apartmaju smo
se zagreto odpravili za štedilnik, da bi pripravili večerjo. Zaradi motenj
naše nove maskote Fredija (potepuški muc), se nam pašta, s sirovo omako
iz vrečke ni ravno posrečila.
Zato smo upali, da je profesorica že izgubila okus in ne bo ravno
razočarana nad nami. Po večerji smo se zaposlili z igranjem kart Ligretto,
kjer je prvo igro dominirala Lucija, drugo pa je zmagal mož iz ozadja Jan.
Ostali pa smo se razočarani odpravili spat.
LP, Gucci gang

Torek, 12.10.2021
Zgodil se je torek. Zbudili smo se ob 10.00 in na mizi nas je pričakal
zajtrk, ki sta ga pripravila fanta, da jima ni bilo treba pomivati
posode. Po zajtrku, smo odšli na ogled mesta in sproti v trgovino. V
mestu smo si ogledali rimska kopališča in najbolj znano cerkev v
Pafosu, ki je zelo lepo ohranjena in tudi zelo velika in mogočna. Ob
11.00 smo se na zoomu dobili z gospo ravnateljico, ki nam je
povedala nekaj novih informacij glede naše izmenjave, obvestila
nas je tudi, da v sredo v Paphos prileti profesor Zdovc, ki bo z nami
namesto profesorice Eve. Okoli 13.00, so po dnevu čakanja končno
prišli po profesorico in jo s taksijem prepeljali do hotela, v katerem je nastanjena v času
karantene. Profesorici želimo čim milejši potek bolezni in hitro vrnitev v našo hiško. Kosilo
smo si privoščili v bljižnji fast food restavraciji in bili nad hrano precej navdrušeni.

Dan je kasneje minil v znamenju poležavanja na bazenu in sončenja do poznih večernih ur, ko
je sonce že zašlo za mesto. Na bazenu smo spoznali tudi novo
prijateljico Zofko, ki pa ni taka ljubiteljica vode kot mi, zato nas
je raje opazovala s kopnega.
Za večerjo smo si spekli debele palačinke z nutello in
marmelado. Po večerji pa smo imeli družabni večer, na katerem
smo se igrali različne igre, ob katerih smo se še bolje spoznali
in povezali. Okoli 00.00 smo šli še na krajši sprehod in za tem
utrujeni legli v postelje.
LP, Gucci gang

Sreda, 13.10.2021
Zbudili smo se okoli 10.00, po zajtrku smo se peš odpravili do arheološkega parka Paphos. Na
poti do muzeja smo se ustavili v majhni trgovinici s spominki, kjer
smo svojim najbljižjim kupili magnetke in kartice. Ustavili smo se
tudi v trgovini z znanimi blagovnimi znamkami in si za velike
vsote denarja kupili majice z napisom GUCCI. Nato smo po uri
hoje končno našli vhod v park. Park nam je bil zanimiv in precej
velik, saj smo za ogled porabili 3 ure. Ogledali smo si ostanke
Dionizove vile, mozaik, ki simbolizira labirint, Odeon in Agoro
(teater ) v katerem je Žan preizkušal njegovo odlično akustičnost.

Povzpeli smo se tudi na svetilnik Paphos, ki je najmlajša zgradba na področju parka. Čeprav je
bilo vreme oblačno, smo si po ogledu, na obali, privoščili kepico sladoleda. Ker je bil ogled res
dolg in kepica sladoleda ni bila dovoj za naše lačne želodčke, smo se lačni in utrujeni odpravili
v hiško, kjer smo si prpravili kosilo. Na izmenjavi smo se in se še bomo naučili veliko novega
in v to spada tudi naša organizacija in kuha. Lahko priznamo, da na teh dveh področjih še vedno
delamo in se trudimo po svojih najboljših močeh, ampak kot smo že rekli: na tem še delamo.
Za pripravo kosila smo si zato vzeli celih 20 minut in si kot pravi mojstri spekli pice iz
zamrzovalnika. Želodčki so bili po kosilu polni, naše noge pa so bile še vedno
utrujene, zato smo skupaj legli k popoldanskemu počitku. Nekateri so si
popoldne privoščili še kakšen skok v bazen, drugi pa smo si na našem skupnem
balkonu, nad apartmajem, ogledali sončni zahod. Med pogovorom in pisanjem
bloga, je zazvonil zvonec in pred našimi vrati je že stal profesor Zdovc. Imeli
smo krajši pogovor na katerem smo se dogovorili, kako bodo potekali naši dnevi
v prihodnjih dneh. Kmalu za tem pa je v naši kuhinji spet sledilo improviziranje
in eksperimentiranje z našo pašto in omako iz konzerve. Na večerji se nam je
pridružil tudi maček Snežko, ki je prav tako kot mi dobil svojo zasluženo večerjo.
Po večerji je znova sledilo pomivanje posode, pisanje bloga in kartanje. Za tem
pa smo pogasili luči in popadali v postelje, ter na kavč. Lahko noč, Gucci gang

Četrtek, 14.10.2021
Ob 8.30 zjutraj, nas je zbudilo zvonjenje telefonov. Prvemu je zazvonil Žanu, ko smo vsi ostali
še spali, zato nas je prišel zbudit. Povedal je, da so ga klicali iz Ciperskega ministerstva za
zdravje. Kasneje smo tudi ostali prejeli klic in se dogovorili za pcr
testiranje ob 10.00 (zaradi kontakta z okuženo osebo). Ker je do
bolnišnice 1 uro hoje smo se hitro pripravili in odšli kar brez zajtrka.
Na testiranju smo imeli manjši zaplet, saj Jana zjutraj niso klicali in
zato ni bil testiran. Ko smo opravili, smo se začeli vračati proti hiški.
Na poti smo se odločili, da se
bomo
ustavili
kar
v
McDonaldsu, saj nismo imeli
časa za kuhanje kosila, ker smo
se že dan prej dogovorili s
profesorjem, da se ob 13.00
dobimo pred hotelom in se
odpravimo proti avtobusnemu postajališču. Po 30 minutni hoji, smo
zagledali avtobuse in poiskali pravega.
Z avtobusom smo se vozili približno eno uro in prispeli do Afroditinega zaliva. Presunjeni smo
bili nad svetlo modro barvo morja, ogromnimi skalami in čisto plažo. Ko smo našli pravi
kotiček in se namestili, smo se zapodili v morje, ki je bilo prijetno toplo. V vodi smo uživali
dve uri, za tem pa smo imela dekleta manjši photo shooting, saj je bila to res plaža, vredna polne
galerije na naših telefonih.

Okoli 18.00 smo se zaradi slabih avtobusnih povezav in vetrovnega vremena
odpravili na avtobus. Po uri vožnje in občudovanja sončnega zahoda smo
prispeli v center, od koder smo se peš odpravili proti
apartmaju.
Po dolgem dnevu so nam krulili želodčki, zato sta se
fanta odločila zakuriti žar. Za večerjo smo jedli
hrenavke, bučke in v mikrovalovki pogrete piščančje
medaljončke in pomfri, ki so ostali od kosila. Večer
smo zaključili s pogovori, ki so trajali dolgo v noč.
LP, Gucci gang

Petek, 15.10.2021
Zjutraj smo se zbudili ob 8.00 in se pripravili za nov dan. Pripravili,
pojedli in pospravili smo zajtrk in se hitro odpravili do glavne
avtobusne postaje. Ker nekateri zjutraj potrebujejo veliko časa za
urejanje, smo skoraj zamudili avtobus, ki nas je peljal do plaže, ki se
imenuje Coral Bay. Kljub temu, da smo ujeli prvi avtobus, smo
drugega, ki bi nas moral odpeljati od plaže do živalskega vrta,
zamudili. Naslednji avtobus je bil šele čez eno uro, zato smo morali
poiskati drug prevoz. K sreči smo na postaji spoznali prijaznega
taksista Georga, ki nam je priskrbel prevoz. Presenečeni smo bili, da
pozna Slovenijo. Predlagal nam je tudi nekaj zanimivih krajev in
znamenitosti na Cipru, ki so vredni ogleda.
Po 15 minutni vožnji v hrib smo okoli 11.00 prispeli v Pafos ZOO. V njem smo si ogledali
ogromno različnih vrst ptic in drugih živali. Ogledali smo si predstavo s papigami in sovami,
najbolj pa smo bili navdušeni nad lemurji. Ker se samo enkrat živi, smo si doplačali še vstop v
kletko in hranjenje teh puhastih kepic.

Po ogledu smo si privoščili kosilo v restavraciji zraven živalskega vrta. Nad hrano nismo bili
preveč zadovoljni, saj hrana ni bila sveža, bila je le odmrznjena in pogreta. Kljub temu, smo jo
zaradi praznih želodčkov vso pojedli in odhiteli na avtobus. Odpeljal nas je nazaj do plaže Coral
Bay, kjer smo preživeli preostanek popoldneva.
Plaža je bila peščena, morje pa toplo in čisto. Ob sončnem zahodu smo se
odpravili proti postaji in na poti prejeli izvide testiranja. Na našo srečo, smo
bili vsi negativni in zato bomo jutri lahko končno pričeli s prakso v
zavetišču.
Zaradi stave, ki smo jo sklenili pred testiranjem smo se morali na poti
domov ustaviti še v trgovini. Žan je namreč obljubil, da bo kupil zvočnik,
pod pogojem, da bomo vsi negativni na pcr testu. Vstavili smo se tudi v
trgovini z živili, nato pa smo se odpravili proti domu in med potjo poslušali
domačo slovensko glasbo na novem zvočniku.
Ob prihodu domov smo se nekateri lotili pisanja bloga, drugi pa kuhanja večerje. Na meniju je
bil mlečni riž s kakavom ali kečapom. Brez kečapa namreč v naši kuhinji ne gre. Po večerji smo
vsi samo popadali v postelje, saj je bil za nami dolg in vroč dan. Lahko noč, Gucci gang

Sobota, 16.10.2021
Naše budilke je ob 6.45 prehitel zvonec na vratih. Pred njimi je stal profesor Zdovc, ki se je
zaradi naših negativnih testov lahko preselil k nam. Takoj za tem smo se po zajtrku odpravili
proti zavetišču. Po 15 minutah hoje smo prispeli in že na vhodu nas je pričakalo veliko
zapuščenih mačk. Profesor nam je podal nekaj informacij o številu živali (v zavetišču imajo
150 oslov, 50 konj, 350 mačk, 500 psov in 11 koz) in napotkov glede ravnanja z njimi. Spoznali
smo oskrbnika oslov in konj, ki nam je predstavil delo in nam pokazal, kje lahko najdemo
pripomočke za oskrbo kopitarjev. Takoj smo poprijeli za grablje in samokolnice in se lotili
čiščenja ograde.

Ko smo končali, smo se pripravili na spodrezovanje parkljev pri kozah. Odšli smo po pilo,
škarje in nože ter ulovili prvo kozo. S prvo smo imeli nekoliko težav, saj še nihče ni točno
vedel, kako se to počne. Z vsako kozo smo postajali boljši in hitrejši. Po treh urah smo končali
z delom in se še enkrat na hitro sprehodili po zavetišču.

Ko smo prispeli domov, se je Žan takoj lotil priprave pašte s smetanovo omako, piščancem in
bučkami. Še zdaj ne vemo točno, ali smo bili tako zelo lačno ali je bilo kosilo dejansko tako
dobro, saj smo se po njemu vsi strinjali, da tako okusnega obroka na Cipru še nismo jedli. Ko
smo vse pospravili, smo si privoščili kratek počitek, nato pa nam je
profesor na kratko obnovil delovanje antiparazitikov. Skupaj smo
predelali posamezne parazite in njihov razvojni krog. Po uri pogovora
smo se odločili, da gremo v mesto, zato smo hitro pojedli večerjo in se
odpravili. Ker smo postali lačni, smo si privoščili tradicionalno grško jed,
z imenom giros. Domov smo prišli zelo pozno, saj se je v mestu veliko
dogajalo, zato smo se samo ulegli v postelje in zaspali.
LP, Gucci gang

Nedelja, 17.10.2021
Po kratki in razburljivi noči, je prišla nedelja. Zbudili smo se nekaj pred sedmo in hitro odhiteli
v zavetišče tako, da smo bili že ob 7.00 na delovnem mestu.

Pograbili smo vsak svoje grablje in pričeli s kidanjem gnoja. Ko smo končali z delom, smo
odšli po kovaško orodje in ulovili prvega konja, ter začeli spodrezovati kopita. Imeli smo nekaj
težav z lovljenjem živali, saj te niso ravno navajene človekovega dela z njimi. Za prvo »žrtev«
smo si izbrali kastrata, barve lisjak, saj je bil izjemno miren in potrpežljiv za razliko od drugih.
Konja smo z varnostnim vozlom privezali za drog in pričeli z delom. Imel je relativno slaba
kopita, saj je bilo videt, da je kopitna stena odstopila, na sprednjem desnem kopitu pa je bil celo
absces. Drugih posebnih defektov ni bilo videti na kopitu, tudi konja niso posebej omejevali.
Kopito smo spodrezali na klasičen način tako, da smo z nožem porezali podplat, s kleščami smo
skrajšali kopitno steno in malo spodrezali strelo. Pri steni nismo pretiravali. Na koncu smo še
vse zbrusili s pilo. Tekom dela smo imeli nekaj težav z dvigovanjem nog, saj konji niso ravno
navajeni. Delo je bilo težko tudi zaradi zelo trde roževine, vročega vremena in drugih konj, ki
so neprestano silili v konja, ki smo ga spodrezovali. Lahko bi rekli, da smo bili glavna atrakcija
v zavetišču.

Ker smo hoteli
opraviti
delo
natančno smo se
konju
zelo
posvetili in ga
okupirali za zelo
dolgo. To mogoče
ni
bila
ravno
najboljša ideja, saj se je konjič že pošteno naveličal stati. Tekom dela smo se tudi pogovarjali
in izmenjevali znanje o oskrbi kopit. Po končani korekciji kopit konja, smo odšli še k oslom.
Želeli smo ujeti enega osla in oskrbeti še njegova kopita, vendar so se ti zelo dobro borili.
Odločili smo se, da bomo oskrbeli kopita mladega oslička, ki je imel še mehko roževino. Tako
smo še v praksi videli razlike in oskrbo. Po končanem delu smo bili že pošteno utrujeni, zato
smo odšli domov in pripravili kosilo. Na meniju so bili zmrznjeni rakci in piščančji medaljončki
ter pomfi. Tudi tokrat smo si okus izboljšali s kečapom. Popoldne smo v glavnem preživeli v
apartmaju in počivali. Pred spanjem smo še s skupnimi močni napisali blog.
Lahko noč, Gucci gang

Ponedeljek, 18.10.2021
Ob 6.15 smo se zbudili, pojedli zajtrk in se malo
pred sedmo odpravili proti zavetišču. Punce smo
začele s čiščenjem ograde, fanta pa sta pomagala
oskrbniku Alexu pri hranjenju živali. Po uri čiščenja,
smo pričeli s krtačenjem oslov in konjev. Čeprav jih
ne čistijo pogosto, so bile živali umirjene in so pri
negi zelo uživale. Po krtačenju smo se skupaj z
oskrbnikom lotili čiščenja ograde z mladimi oslički.
Na začetku smo bili zelo pazljivi in pozorni, če so
vrata res zaprta, proti koncu pa smo jih pozabili zapreti in
nam je nekaj oslov ušlo iz ograde. Skupaj z oskrbnikom smo
situacijo hitro obvladali in osle
spravili nazaj. Med delom nas je
prišel pogledat tudi profesor, ki
nam je povedal, da nam bo danes on
pripravil kosilo. Seveda smo bili
nad
njegovo
ponudbo
vsi
navdušeni, saj smo vedeli, da nam bo pripravil nekaj okusnega. Po
končanem delu smo se odpravili proti domu.
Ob vstopu v apartma, so se nam ob prijetnih vonjavah
rožmarina, začele cediti sline. Pripravil nam je svinjski kotlet
in krompir v pečici, zraven pa nam je postregel še z grško
solato. Po kratek popoldanskem počitku smo se odpravili na
bazen, kjer smo spoznali še eno mačko. Čeprav je bila nad
bazenom že senca, nam je namakanje v njem zelo prijalo.
Zvečer smo se odločili za sprehod po mestu, spotoma smo se
ustavili še na sladoledu. Glavni cilj našega pohoda je bil
pečen piščanec, ki ga je Žan opazil že pred dnevi. Ko smo se
usedli za mizo in dobili menije, smo opazili, da smo izbrali
za naš budget predrago restavracijo. Čeprav nam ni bilo prijetno, smo ustali od mize in odšli iz
restavracije ter se odločili, da si raje privoščimo girose. Med iskanjem fast fooda smo se vstavili
še v trgovini s spominki, v kateri smo do danes zapravili že zajeten kup denarja. Naš sprehod
po mestu se je prelevil v tri urni pohod brez hrane, saj so bile restavracije že zaprte ali pa v njih
niso prodajali girosov. Okoli 10.00 smo se vrnili v apartma, kjer smo si pripravili večerjo (Žan
je spekel jajčka). Po večerji smo napisali še blog in se nato odpravili spat.
Lahko noč,
Gucci gang

Torek, 19.10.2021
Naš dan se je začel šele ob 6.30, saj smo budilko ob šestih prespali.
Pohiteli smo z zajtrkom in odhiteli v zavetišče. Tam smo najprej
začeli s čiščenjem ograde za osle in konje. Z lastnico smo se kasneje
dogovorili o poteku dela v prihodnjih dneh in se počasi odpravili
proti domu, saj se nam je mudilo na ogled modre lagune.
Po tem ko smo se v apartmaju pripravili na dogodivščino, smo šli na
kosilo v bližnjo fast food restavracijo. Za tem, ko smo napolnili naše
lačne želodčke, nas je že čakal taksi. Prijazen taksist George, ki smo
ga spoznali na parkirišču v Coral Bayu, nam je dovolil, da lahko med
skoraj eno urno vožnjo, predvajamo glasbo v avtu. Seveda smo ob
poslušanju domače slovenske glasbe tudi peli in plesali, kolikor se je
v kombiju dalo. Taksist nas je peljal v
majhno obmorsko mestece, kjer nam je
pokazal na katero ladjico se moramo vkrcati
in že smo odpluli proti laguni. Po enournem
plutju, smo prispeli na cilj in takoj poskakali
v morje. Tla so bila peščena, voda pa zelo čista in lepe modre barve.
Na srečo smo imeli s seboj tudi maske za potapljanje, da smo si lahko
ogledali tudi podvodno življenje. Ladjica je imela stekleno dno, zato
se je Žan odločil, da se bo potopil in jo preplaval. Kmalu je enako
storil tudi Jan.

Ko je ladja zatrobila za odhod, smo se povzpeli po stopnicah, se preoblekli in privoščili hladno
pijačo. Preden smo prispeli na izhodišče naše pustolovščine, nas je taksi že čakal in odpeljal
domov. Na poti nam je pokazal še optično iluzijo, in sicer cesto, kjer imaš kljub temu, da se
pelješ navzdol, občutek, da se pelješ navzgor. Ker smo bili ob prihodu v apartma že zelo lačni,
smo se odpravili do trgovine. Med potjo smo na Žanovem zvočniku, ki ga je kupil že pred
dnevi, poslušali in peli pesmi. Med sprehajanjem smo zagledali kunca, za katerega nismo bili
prepričani, ali je udomačen ali divji. Poskušali smo ga ujeti, vendar brez uspeha.
Lucija je obljubila, da nam bo pripravila njoke s smetanovo omako in piščancem, vendar njokov
v trgovini niso prodajali, zato smo morali spet jesti pašto. Med kuhanjem nas je tako kot vsak
dan, tudi danes prišel čez kuhinjsko okno pozdravit maček Snežko. Čeprav je
bila omaka preredka in brez okusa, je bila dovolj dobra, da nam ni bilo treba
uporabiti kečapa (cilj vsakega kuharja v naši kuhinji je, da pojemo obrok, brez
da bi uporabili kečap).
Po večerji smo bili tako utrujeni od dolgega in vročega dne, da še bloga nismo
mogli dokončati in smo se le ulegli v postelje in zaspali. Lahko noč, Gucci gang

Sreda, 20.10.2021
Po štirih prespanih budilkah, smo se ob 6.30 končno dvignili iz postelj, zaspano pojedli zajtrk
in se odpravili proti zavetišču. Kot vsako jutro smo najprej počistili ogrado z osli in konji, nato
pa smo se lotili apliciranja past proti parazitom, konjem in oslom. Najprej smo paste dali
materam z mladiči, kar pa nam je še ostalo smo porazdelili med ostale osle in konje. Mislili
smo, da bomo imeli več težav, vendar nam je delo steklo brez problema.

Ker vožnje po levi strani vozišča in volana na desni še vedno ne razumemo, smo poprosili
oskrbnika, če se lahko preizkusimo v njej. Z veseljem nam je posodil avto, ki ga v zavetišču
uporabljajo namesto traktorja in lahko smo preizkusili to malenkost drugačno vožnjo. Enim je
šlo boljše, drugim malo slabše, vendar pomembno je, da smo na koncu
vsi (tudi osli in psi) ostali brez poškodb. (Vsi, ki smo vozili, imamo
vozniško dovoljenje.)

S seboj smo od doma prinesli tudi tablete proti notranjim zajedavcem, za
pasje mladičke. Oskrbniki so nas odpeljali na balkon, kjer jih je bilo okoli
20, mi pa smo vsakemu posebej peroralno aplicirali po eno tableto. Čeprav
smo delo na balkonu opravili hitro, se od malih psičkov kar nismo in nismo
mogli posloviti. V uri in pol smo z njimi že spletli prijateljstva, zato je bilo
slovo res težko. Pred odhodom domov, smo pomagali še oskrbnici psov.
Ponudili smo se in sprehodili kar nekaj štirinožnih prijateljev.
Okoli 13.00 smo se odpravili proti domu. Za kosilo je bil danes zadolžen
Jan, ki nam je pripravil riž s piščancem in gobovo omako. Res je bilo okusno in tudi tokrat niti
pomislili nismo, da bi k jedi dodali kečap, kar je res pohvalno. Po kosilu smo si nekateri
privoščili malo krajši, drugi malo daljši počitek, nekaj nas je šlo celo
na bazen. Ko je nastopil čas za večerjo, smo se odločili naročiti pice
na dom in v roku ene ure smo že veselo jedli. Po večerji smo se
utrujeni vrnili nazaj v postelje.
LP, Gucci gang

Četrtek, 21.10.2021
Dan se je začel tako kot po navadi ob 6.30. Pojedli smo zajtrk in se odpravili do zavetišča, kjer
smo se razdelili v dve skupine. Ena je ostala pri konjih in oslih, druga pa je odšla k mačkam.
Pri mačkah smo očistili mačja stranišča, zamenjali hrano in vodo ter oprali posodice za hrano.

Pri oslih smo kidali gnoj in čistili korita z vodo. Eden izmed fantov je odšel
z oskrbnikov po balo sena in jo pripeljal do oslov. Ko smo končali delo s
kidanjem smo si vzeli čas za našega Štefana (zelo neumno kozo, ki ne
dojame ničesar). Koze smo nahranili tudi s suhim kruhom, pri čemer nam
je bilo najbolj smešno dejstvo, da so se vse koze odzvale ne ime Štefan in
mislile, da Štefan pomeni kruh,
edino naš kozel tega ni dojel.
Pogledali pa smo si tudi kopita
malega oslička, saj je oskrbnik
povprašal, glede njegove napačne
stoje. Videlo se je, da stoji preveč
na petah in da si prednjega dela kopita ni zadosti obrusil,
zato smo skrajšali kopitno steno na sprednjem delu
kopita. Nismo želeli preveč odbrusiti, saj smo
predvidevali, da bo prišla Eva in si ogledala tega oslička.
Ker je sonce pripekalo smo se odpravili nazaj v apartma in se napoti
domov ustavili še v trgovini, da smo si kupili hrano za kosilo. Za kosilo
smo si pripravili pomfri, grško solato in piščančje medaljončke, kar pa
profesorju ni bilo ravno všeč. Zato nas je vprašal:
»Punce, a ve nč ne kuhate doma?« Po kosilu smo se
odpravili proti bazenu, kjer smo se žogali in
zabavali. Razveselili smo se prihoda profesorice iz
deset dnevne karantene. Po kopanju smo odšli nazaj
v apartma, kjer smo se igrali ligretto (igra s kartam).
Proti večeru pa smo zakurili žar in imeli piknik.
LP, Gucci gang

Petek, 22.10.2021
Budilka je zvonila že ob 6.00, vendar pred 6.30 nismo vstali iz postelj. Pripravili smo se na nov
dan, pojedli zajtrk in se odpravili do zavetišča. Tam smo se najprej slikali s svojimi Gucci
majčkami in certifikati, nato pa smo se lotili čiščenja ograd za konje in osle. Žan je oskrbniku
pomagal pripeljati balo sena, za tem pa smo si šli pogledat kobilo s hudim laminitisom. Poiskali
smo iglo, brizgo in analgetik ter izračunali dozo.

Profesorica je intravenozno aplicirala zdravilo, potem pa smo morali počakati, da začne
učinkovati. Med čakanjem smo pripravili pilo in ostale pripomočke za korekcijo kopit in
poiskali prvo žrtev. Spodrezali smo kopita nekaj mladičkom oslov in poniju ter se odpravili
nazaj do kobile z bolnimi kopiti. Analgetik je začel delovati in lahko smo ji odstranili »čevlje«,
ki ji lajšajo bolečine. Ugotovili smo, da je stanje že tako slabo, da ji ne moremo več pomagati.

Dogovorili smo se za ekskurzijo z ladjico, ki je imela stekleno dno, skozi katero smo si ogledali
podvodni svet in želve. Po dolgem opazovanju smo končno zagledali prvo želvo in kmalu še
nekaj večjih. Vstavili smo se v zalivu kjer lahko plavaš z želvo, ki je tam vsako leto, vendar je
tokrat nismo opazili. Med plovbo je bilo dvema dekletoma slabo, saj je bilo morje danes zelo
razburkano. Ko smo se izkrcali, smo ob morju pred restavracijo
videli pelikana, ki naj bi privabil več gostov. Vsi smo se strinjali,
da je že čas za kosilo/večerjo. Odločili smo se, da gremo v
shoping center na burgerje. Ko smo pojedli, smo šle dekleta po
nakupih in si kupile nekaj novih oblačil. Ker smo bili vsi utrujeni,
smo se ob vrnitvi v apartma ulegli, napisali blog in šli spat.
LP, Gucci gang

Sobota, 23.10.2021
Kot po navadi, smo tudi danes prespali 4 budilke in se po hitrem zajtrku, odpravili proti
zavetišču.

Lotili smo se čiščenja ograd oslov in konjev, nato pa smo skupaj s profesorico
ulovili nekaj oslov in jim pregledali ter obrezali kopita. Kot zadnjega smo se
lotili osla Mikija, za lažje delo smo ga zaprli v ogrado s kozami. Medtem, ko
so nekateri delali in se učili, smo se drugi raje igrali s kozami.

Pred odhodom domov, smo
pomagali očistiti še nekaj
sodov, ki so jih kasneje
uporabili za pasje ute. Med
potjo domov, se nismo mogli
dogovoriti kdo bo pripravljal kosilo, zato smo
se odločili, da si naročimo Wolt in s tem
prihranimo veliko časa in živcev. Po težko
prigaranem kosilu, smo si privoščili kratek
počitek, po njem pa smo odhiteli na bazen, kjer smo preživeli preostanek popoldneva. Zvečer
smo imeli skupaj s profesorjema zadnjo večerjo v za nas precej prestižni restavraciji (na tej
izmenjavi so bili naši obroki precej nekvalitetni in hitro pripravljeni). Privoščili smo si Meze.
To je obrok z več hodi in ob vsakem od teh hodov dobiš več majhnih jedi, ki so tradicionalni
za to državo (24 različnih jedi). Po večerji, ki je bila za naše standarde zelo okusna, smo se
odpravili na sprehod po obali, saj sta fanta do zadnjega dneva čakala na nakup spominkov za
svoje domače. V lokalu smo se ustavili še na pijači, nato pa se počasi odpravili proti domu. Na
domači terasi smo imeli še nekaj deep pogovorov, nato pa smo popadali v postelje in zaspali.

Lahko noč, Gucci gang

Nedelja, 24.10.2021
Ker je to zadnji dan naše izmenjave, smo se odločili, da gremo še zadnjič na delo. Zbudili smo
se kot po navadi okoli 6.30, pojedli zajtrk in se odpravili proti zavetišču. Začeli smo s čiščenjem
ograd za osle in konje, nato pa se lotili korekcije kopit pri oslu, ki nam je ostal od včeraj.

Po krajšem počitku smo opravili klinični pregled oslov. Profesorica nam je prinesla stetoskop,
s katerim smo poslušali utrip srca, dihanje in črevesno peristaltiko. Pregledali smo ustno votlino
in na podlagi zob ocenili starost oslov ter konjev. Poiskali smo tudi nekaj starejših oslov, pri
katerih smo predvideli šum na srcu, vendar ga nismo slišali pri nikomer. Ko smo se poslovili
od oskrbnikov in živali, smo odšli domov, saj je bil v hiši nered in smo se morali lotiti čiščenja
ter pakiranja za odhod domov. Pred odhodom na letališče smo se punce odpravile še na zadnje
kosilo v najbližji fast food Tasty.

Malo čez 14.00 smo se poslovili od našega apartmaja, ki je bil naš dom teh 14 dni in se s
taksijem odpeljali do letališča. Let smo imeli ob 16.45, tako da se nam ni mudilo. Na letališču
nas je profesor opozoril, da moramo izpolniti še izjave za vstop v Italijo in že smo oddali
prtljago ter uspešno prestali rentgenski pregled. Eni bolj, drugi manj veseli smo se vkrcali na
letalo in se prepustili 3 urni vožnji nad oblaki.

Okoli 19.00, po srednjeevropskem času, smo pristali na letališču
Treviso v Italiji. Ko smo izstopili iz letala, smo najprej doživeli
manjši šok, saj je bila temperatura zunaj občutno manjša kot na
Cipru. Prevzeli smo prtljago in odšli iskat naš prevoz. Po krajšem
čakanju in klicanju našega voznika, smo ugotovili, da nas naš
prevoz čaka na letališču Marco Polo in ne na Trevisu, kjer smo bili
mi. Zato smo imeli pred zadnjim delom poti domov še 30 minutno
pavzo, preden je prišel naš prevoz.
Vsi premraženi in utrujeni smo se usedli v kombi in hitro zaspali.
Na poti domov smo se spotoma poslovili od treh članov naše
posadke, ki so nas zapustili že v Ajdovščini in na Razdrtem, tako da
se jim ni bilo potrebno voziti v Ljubljano in nazaj domov. Na našo zadnjo postajo smo prispeli
malo po 23.00. Poslovili smo se in se z novimi izkušnjami odpravili vsak proti svojemu domu.

Nikoli ne bomo pozabili te neverjetne izmenjave. Pretekla dva tedna smo doživeli marsikaj,
predvsem pa smo se veliko naučili in dobili nove izkušnje tako na strokovnem, kot tudi na
nestrokovnem področju. Nekatere stvari so se zgodile na Cipru in bodo tam tudi ostale, večina
pa je zapisana v tem blogu, hvala vam, našim bralcem, če ste nas spremljali skozi ta dva nora
tedna. Kljub veliko pripetljajem, ki so malo zapletli našo izmenjavo, bo Ciper za vedno ostal v
naših srcih in se ga bomo radi spominjali. Upamo, da se še vrnemo, saj ta zanimiva dežela še
res veliko skriva. Hvaležni smo da ste nam omogočili to nepozabno dogodivščino. 
Vaš Gucci gang:
Katja
Sara
Lea
Patricija
Lucija
Žan
Jan

