ERASMUS+ GREEN LINE OF LIFE, SZaŠ Rajhrad
V ponedeljek, 25. 4. 2022, smo se z avtomobilom odpravili na pot proti
Češki. Po nekaj urah vožnje z nekaj postanki, smo prišli na Srednjo vrtnarsko
šolo Rajhrad. Po prijetni dobrodošlici in kratki predstavitvi vseh
udeležencev, smo se skupaj odpravili v Arboretum Mendeli, ki pripada
tamkajšnji univerzi. Najprej smo si ogledali laboratorij in pridelovalne
prostore. Videli smo ogromno različnih orhidej in drugih tropskih rastlin.
Nato smo se sprehodili še po razgibanem parku. Po napornem dnevu smo se
vrnili v hotel.
Drugi dan sta nas Češka študenta Filip in
Adela poučila o izdelavi cvetličnih objektov, različnih tehnikah,
materialih, iskanju idej, … Udeleženci projekta smo se razdelili v 5
skupin. Sodelovali so tudi profesorji. Gostitelji so nam razkazali okolico
šole; vrt, cvetličarno, rozarij, … Odslej smo delo nadaljevali v skupinah.
Vsaki skupini je bil dodeljen material za izdelavo cvetličnega objekta.
Lotili smo se dela. Najprej smo iskali ideje in risali skice, kasneje pa
smo se dokončno dogovorili, kako naj bi izgledal naš izdelek in ga začeli izdelovati. Ob koncu dneva
smo se družili na grillpartiju.
V sredo dopoldan smo nadaljevali z izdelavo cvetličnih objektov. Popoldan pa smo si ogledali
samostansko knjižnico v Rajhradu. Poleg vseh knjig, knjižnih polic in lesenih detajlov me je navdušil
tudi skrivni prehod v zgornje nadstropje knjižnice.

V četrtek smo dokončali cvetlične kreacije in jih tudi ocenili. Po evalvaciji so nas odpeljali v tematske
vrtove oz. Labirint narave in raj vrtov, kakor bi lahko prevedli njihovo ime. Labirint zajema 11
štirikotnikov povezanih s potjo. Vsak ima svojo vsebino: angleški vrt, beli vrt, vrt trav, vodni vrt, … Za
vrtovi smo si ogledali še rastlinjake, ki so bili prav tako zelo zanimivi. Odpravili smo se proti gradu

Lednice, kjer so nam podelili potrdila o udeležbi na
seminarju. Grad ima zelo zanimiv rastlinjak s štirimi
temperaturnimi območji. Po ogledu tunelskega rastlinjaka
smo se poslovili od Adele in Filipa, ki sta nas spremljala
skozi cel teden. Po večerji smo se vrnili v hotel.

Naš zadnji dan je minil ob raziskovanju mesta Brno. Ko
smo se sprehajali po ulicah, smo videli arhitekturna dela iz
različnih obdobij, cerkve, tramvaje, zeleno tržnico, … s
pomočjo informacijskega centra smo izvedeli tudi nekaj o
legendah mesta. Ogledali smo si tudi kostnico ob cerkvi
svetega Jakoba. Skupaj z vsemi skupinami smo sedli h
kosilu, po katerem je sledilo slovo v upanju, da se še kdaj
srečamo. Nato smo se odpeljali proti domu.
Teden je minil zelo hitro, videla sem ogromno novih stvari,
spoznala nove ljudi, nadgradila svoje znanje in izkušnje ter
predvsem zares uživala.
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