
MEDNARODNA IZMENJAVA  DIJAKOV GIMNAZIJE ŠKOFJA LOKA Z DANSKIMI DIJAKI GIMNAZIJE 

HIMMELEV  ROSKILDE  

(9. april – 16. april 2011) 

Mednarodna izmenjava škofjeloške in danske gimnazije ima v sklopu mednarodnih izmenjav na šoli najdaljšo tradicijo, saj se v 

letošnjem šolskem letu izvaja že štirinajsta po vrsti.  

Prvi  del izmenjave je bil  v letošnjem letu  izpeljan v mesecu aprilu, ko so danski dijaki gostovali v Sloveniji,  drugi  del 

izmenjave pa bo v septembru, ko škofjeloški gimnazijci odhajajo na Dansko. Danska  izmenjava  2011 poteka v okviru tematike 

glasba in šport v šoli in  v prostem času in je oblikovana glede na izbor dijakov v izmenjavi – dansko skupino sestavlja dvajset  

dijakov  športnega oddelka, slovensko skupino pa dvajset  članov  pevskega zbora. Tako so dijaki v skupnem druženju poleg 

spoznavanja kulturnih, geografskih, zgodovinskih različnosti  držav iz katerih prihajajo drug drugemu predstavili kakšne so 

možnosti glasbenega in športnega udejstvovanja v šoli in doma. Ob tem so se bolj kot s teorijo raje ukvarjali s prakso.  

Na  začetku  je glasbena skupina The Nipple people (vsi člani benda so vključeni v izmenjavo) danske  dijake navdušila s svojim 

koncertom in dobila povabilo, da septembra na Danskem pripravi koncert za vse dijake gimnazije Himmelev v Roskildeju. 

Škofjo Loko in njene značilnosti so danski  dijaki spoznavali kar v obliki orientacijskega pohoda po ulicah Loke.  V športnih igrah, 

ki smo jih pripravili v športni dvorani Poden škofjeloški glasbeniki niso prav nič  zaostajali  za danskimi športniki.  

 Poseben čar letošnje izmenjave je bil vzpon na Ratitovec, spanje v planinski koči in srečanje s slovenskim vrhunskim 

alpinistom Andrejem Štremfljem.  Danske dijake smo popeljali tudi na rafting v Bovec in si spotoma ogledali muzej 1. svetovne 

vojne v Kobaridu. Na izletu po Gorenjski so slovenski dijaki najprej v Vrbi zapeli slovensko himno  in predstavili pesnika 

Franceta Prešerna, ogled Bleda in Bohinja pa se je zaključil s plavanjem  v vodnem parku Bohinjska Bistrica. Zadnji dan 

izmenjave smo danske dijake popeljali tudi v prestolnico, kjer smo se srečali z dijaki gimnazije iz Trsta, ki bodo skupaj s 

slovenskimi dijaki v septembru gostovali na Danskem.  

Učiteljski team, ki je skrbel za potek izmenjave sta vodili Ana Prevc Megušar in Nevenka Bertoncelj, sestavljali  pa so ga še 

Alenka Kolenc Krajnik, Marjan Luževič in Jože Bogataj. 

Ob zaključku prvega dela mednarodne izmenjave so bili tako danski kot slovenski dijaki sicer vidno utrujeni, hkrati pa  

navdušeni nad aktivnim tednom, ki so ga preživeli skupaj in z veseljem pričakujejo ponovno srečanje na Danskem,  v jeseni 

2011.  
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