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DNEVNIK MOBILNOSTI NA ČEŠKEM 

1. dan: NEDELJA, 13. 10. 2019 

V nedeljo smo se že rahlo utrujeni v zgodnjih jutranjih urah odpravili na Češko. Potniki v zadnjem delu 

kombija so večino poti prespali; zbudili so se samo med krajšimi postanki. Ko smo prispeli v 

Boskovice, smo najprej poiskali hotel, nato smo si ogledali mesto in se okrepčali.  

  

2. dan: PONEDELJEK, 14. 10. 2019 

Prvi dan smo se sestali s češkim učiteljem, odgovornim za našo prakso. Ta nam je šolo razkazal in 

predstavil njihov program. Pokazal nam je tudi napravo za pripravo histoloških rezin.  

Šola, ustanovljena v 19. stoletju, obsega naslednje programe: ekonomijo, turizem, veterinarskega 

tehnika, informacijsko tehnologijo in zdravstvo. Imajo tudi višjo šolo s programoma fizioterapija in 

ekonomija. 
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3. dan: TOREK, 15. 10. 2019 

V torek smo se odpravili na bližnjo farmo s približno 400 kravami molznicami. Tam smo se naučili 

odvzema vzorcev krvi iz repne vene. Kravo smo najprej prignali v stojnico in jo tam fiksirali, nato smo 

odvzeli vzorce.  

Razkazali so nam še preostali del  farme. Najmlajše telice, ki jih bodo obdržali za nadaljnjo rejo, imajo 

v iglujih; bikci, namenjeni za prodajo, so nastanjeni v lesenih boksih; krave v laktaciji pa imajo v hlevu, 

kjer imajo tudi molzišče. Odstavljene telice imajo v ogradah razdeljene po starosti. Ko so dovolj stare 

za oploditev, jim dajo pedometer (ovratnico za ugotavljanje gonjenja) in jih umetno osemenijo. Breje 

telice imajo v hlevu tudi izpust.  
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Popoldne smo se sprehodili še do manjšega gradu v naši bližini in raziskovali gozdne poti. 
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4. dan: SREDA, 16. 10. 2019 

V šoli smo z njihovimi dijaki vadili klinični pregled na dveh psih (Rockiju in Indi) in opravili še EKG na 

zajcu in psu. Naučili smo se namestiti elektrode in interpretirati rezultate elektrokardiograma.  

Opazovali smo tudi seciranje prašiča, ki je poginil zaradi pnevmonie  (pljučnice). S skupnimi močmi 

smo prepoznali in poimenovali srce, pljuča, jetra, trebušno slinavko in žolčnik.  

Popoldne smo se odpravili na ogled bližnjega mesta Svitavy. Ogledali smo si mestno jedro in po 

naključju naleteli na galerijo na prostem. 
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5. dan: ČETRTEK, 17. 10. 2019 

Zjutraj smo se ponovno odpravili na farmo, ki smo jo obiskali že v torek. Tam smo malim bikcem z 

lugom preprečili rast rogov.  Predel okoli rogov smo postrigli in na rogove vtrli pripravek. Bikci so bili 

seveda ustrezno fiksirani.  

Na poti domov smo si ogledali še farmo nojev, emujev in nandujev. Zaposleni so nam razložili, da 

imajo noji dva želodca, zato pojejo 1 kg kamnov na dan. Možgani so enake velikosti kakor oko, živali 

pa lahko tehtajo do 150 kg in tečejo 70 km/h. Razpon kril lahko meri tudi do 5 m. Noji ne dajejo glave 

v zemljo, to je zgolj mit.  

Nojevo meso je odlično za dietno prehrano.  
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6. dan: PETEK, 18. 10. 2019 

V šoli smo poslušali predavanje o fizioterapiji konj. Posebno pozornost smo namenili masaži, ki smo si 

jo nato ogledali tudi v praksi na konjih z bližnje kmetije. Opazovali smo masažo z lončkom in gelom 

ter »stretching« (raztezanje mišic). Ugotavljali pa smo tudi občutljivejša področja mišic.  

 

 

SOBOTA, 19. 10. 2019 

V zgodnjih jutranjih urah smo se skupaj z dijaki šole z mini avtobusom odpeljali do kraja Lednice, kjer 

smo si s skupino turistov ogledali grad. Videli smo kar nekaj prestižnih soban. Sprehodili pa smo se 

tudi po grajskih vrtovih do minareta (visok vitek stolp, s katerega je mujezin pozival vernike k molitvi) 

in si ob njem privoščili krajši oddih. Na poti domov smo se ustavili še v Brnu, kjer smo si privoščili 

kosilo. V mesto se bomo še vrnili in si ga bolje ogledali naslednji teden.  

V večernih urah smo ves teden odkrivali kulinarične dobrote, igrali kitaro ter kartali,  trenirali wing 

chun, degustirali pa smo tudi druge češke specialitete: pivo in becherovko.  
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NEDELJA,  19. 10. 2019 

V nedeljo smo se najprej dobro spočili. Po zajtrku smo se odpravili na lov za ponvijo, v kateri smo 

želeli pripraviti palačinke. Ko smo le-to našli v bližnjem nakupovalnem centru, pa smo se namenili v 

živalski vrt v Brnu. Nismo prišli daleč; namreč kombi na parkirišču ni vžgal. Kot mojstri smo se lotili 

ugotavljanja težave. Ko smo ugotovili, da je potiskanje kombija po parkirišču in ogledovanje motorja 

nesmiselno, smo poklicali pomoč. V dveh urah je bila težava rešena in pot smo nadaljevali proti 

zooju. Ko smo se vrnili, smo si spekli palačinke. Bile so slastne.  
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PONEDELJEK, 20. 10. 2019 

Zjutraj so nas peljali na ogled sirarne, kjer  izdelujejo lokalno specialiteto – tvaružki. To je smrdljiv sir z 

izrazitim okusom, ki ga izdelujejo na poseben tradicionalen način. Sir je narejen iz mleka brez 

maščobe, izdelujejo ga v obliki krogcev, prstančkov in palčk ter je mehke konsistence. Pokazali so 

nam proces izdelave in prostore. Nad sirom večina (razen Vika) ni bila navdušena. Ogledali smo si tudi 

muzej, kjer so nam pokazali, kako je izdelava potekala včasih.  
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TOREK, 21. 10. 2019 

V torek smo šli na ogled pivovarne Černa Hora, katere zgodovina se je začela pisati že konec  13. 

stoletja. Na kratko so nam razložili proces proizvodnje piva.  Na koncu smo bili malo razočarani, saj ni 

bilo degustacije.  

Vrhunec dneva je bila igra laser tag, ki smo jo odigrali z dijaki in profesorjem s češke šole. Po končani 

igri smo se družili ob pivu. 

 

 



Erasmus+ mobilnost dijakov BIC Ljubljana, veterinarski tehnik 
Praktično usposabljanje v partnerski šoli na Češkem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erasmus+ mobilnost dijakov BIC Ljubljana, veterinarski tehnik 
Praktično usposabljanje v partnerski šoli na Češkem 
 
SREDA,  22. 10. 2019 

Zjutraj smo se odpravili v naravo, kjer  smo na zanimiv interaktiven način spoznavali kraške pojave ter 

živali in rastline, ki se nahajajo v okolici. Ogledali smo si tudi  Punkovske jame.  V notranjosti se 

nahaja ena najlepših dvoran na Češkem. Skozi prvi del jame smo se sprehodili, nazaj pa smo se vrnili z 

ladjico. Vožnja je bila razburljiva.   

 

 

 

 

 

 

 



Erasmus+ mobilnost dijakov BIC Ljubljana, veterinarski tehnik 
Praktično usposabljanje v partnerski šoli na Češkem 
 
ČETRTEK, 23. 10. 2019 

Zjutraj smo se s šolskim avtobusom odpeljali  v Brno. Tam smo imeli obsežno predstavitev 

veterinarske univerze. Najprej so nam predstavili programe ter zahteve za vpis, nato pa so nam 

razkazali sodobne laboratorije ter opremo. Univerza je bila prijetna.  

Potem smo odšli v nakupovalni center Olimpia, kjer smo malo zapravljali. Zvečer smo si skupaj 

ogledali film in se sladkali s palačinkami. 
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PETEK, 24. 10. 2019 

Zadnji dan smo se vrnili v šolo. Začeli smo s seciranjem jagenjčkov. Pregledovali smo notranje organe 

ter ugotavljali vzrok smrti. Ponovili smo še latinska poimenovanja kosti in prehrano najrazličnejših 

živali. Izdelali pa smo si tudi svojo skokico. 

Zaključili smo s poslovilnim razredom. Imeli smo se krasno.  

Dan smo zaključili z laser-tag igro in druženjem.  

 

 


