



Tyrkiet den 9. - 12. Maj 2022

Mandag: 


Mandag startede vi med at spise morgenmad på hotellet. Efter det tog vi hen til den tyrkiske skole 
hvor vi fremlagde vores præsentationer om, hvordan man kan anvende mad som ellers vil smidt 
ud. Derefter fik vi en rundtur på skolen af nogle af de tyrkiske elever.

Så fik vi frokost i en stor spisesal. Det var svært at snakke med hinanden, fordi der var så meget 
larm. Efter vi havde spist tog vi videre til en gammel antikby. Og så spiste vi mad sammen med 
dem fra de andre lande om aftenen.


Tirsdag: 


Tirsdag så vi først et vandfald, der var i en naturpark hvor vi gik rundt. Derefter spiste vi frokost og 
tog videre til et meget gammelt teater. Der var meget rumklang derinde, så man kunne stå helt 
nede på scenen og sige noget som dem der stod øverst oppe stadig kunne høre. Så, så vi et til 
vandfald som var lidt anderledes. Det var mere turistet. Der var for eksempel mange turistbutikker 
og tyrkiske isbutikker. Efter det, tog vi hen til en antik havneby. Der var både udgravninger og en 
masse butikker som havde falske mærkevarer. Og så var der restauranter helt nede ved vandet.


Onsdag:


Vi startede ud med at tage hen til skolen og plante en blomst hver. Lærerene snakkede om næste 
Erasmustur til Grækenland, imens vi elever lærte hvordan man kan lave et hus til de hjemløse 
katte i Tyrkiet. Vi så også hvordan man kan lave blomsterfrøbomber som man kan kaste et sted så 
der kommer blomster. Vi spiste igen frokost i spisesalen på skolen. Derefter tog vi hen til et firma 
hvor vi hørte om hvordan gammel mad kan blive lavet om til kompostjord til planter og blomster. 
Vi tog tilbage til hotellet hvor vi fra Danmark spiste noget tyrkisk tapas nede ved stranden. Om 
aftenen skulle vi i tyrkisk bad ved navn Hamam. Efter det var vi allesammen meget afslappede.




Torsdag: 


Vi startede med at være ved stranden. Først skulle vi nemlig samle skrald. Det skulle man gøre 
med en elev fra et af de andre lande. Det par der samlede mest skrald ville så vinde en præmie. 
Enten et flag, eller også noget at drikke. Efter det tog vi hen til et festival, hvor vi først så nogle 
sylte kål så det ikke ville blive smidt ud. En slags kimchi. Så skulle vi lave nogle aktiviteter. Vi 
skulle lave stafet. Og efter det skulle vi lave tovtrækning. Det gik ud på at være aktiv. Altså f.eks. 
at cykle til steder der er mulige og cykle til, i stedet for at køre i bil. Vi så også hvordan man kan 
lave mange års gammelt surdej til boller. Efter det hørte vi om noget klimarelateret i nogle lidt 
mindre boder. F.eks. om skildpadder der er truede i området, pga menneskelig aktivitet osv. Efter 
vi havde været ved den festival skulle vi hen og se et vandfald. Det var et meget smukt vandfald, 
som var helt naturligt. 


Lavet af Amalie 8.Y


