
Izmenjava 2.e gimnazije Škofja Loka z  
Soukrome Gymnasium, Tabor, Češka                         

 
 
Po nepredvidenih zapletih, ki so že grozili, da izmenjave sploh ne bo, smo se dijaki 2.e 8. 
septembra 2011 zjutraj le odpravili na Češko. Z nami je v Tabor potovalo tudi nekaj dijakov 
šolskega centra Škofja Loka. Najbrž ni treba poudarjati, da smo se odlično razumeli.  
Po 9-urni vožnji, ki nas je vodila skozi Avstrijo in nekatera češka mesta, smo popolnoma 
izmučeni le prispeli v Tabor. Na avtobusni postaji so nas pričakali dijaki tamkajšnje gimnazije 
in njihova ravnateljica. Tretjina našega razreda je odšla k družinam, ostali pa so se nastanili v 
hostlu, ki se je nahajal v kampu Knižečki rybnik. 
Družine, pri katerih smo prebivali, so bile neizmerno gostoljubne in ustrežljive. Tudi hostel je 
bil prijeten, slišale so se le pritožbe na račun ogromnih pajkov, ki so se skrivali v kotih sob. 
 
Petek in soboto smo preživeli v spoznavanju mesta Tabor in Soukrome Gymnasium. V petek 
smo najprej prisostvovali pouku na omenjeni gimnaziji, potem pa smo se odpravili na ogled 
mesta. Krasijo ga številne srednjeveške znamenitosti, videli pa smo tudi industrijski del. 
Zvečer smo si ogledali slavna taborska setkanja – srečanja. Skozi mesto se je odvila parada 
ljudi v srednjeveških oblačilih. Večer smo zaključili z ogledom veličastnega ognjemeta, ki je 
trajal kar pol ure. Počitka pa ni bilo, saj smo se zgodaj zjutraj naslednji dan odpravili do lipe 
slovensko – češkega prijateljstva. Nagovorila nas je delegacija škofjeloške občine, našega 
sošolca pa so celo intervjuvali. 
Tudi tisti dan je skozi mesto potekala parada, v kateri so bili tudi profesorica zgodovine, 
voznik avtobusa in naša neutrudna razredničarka.  
Omeniti je treba tudi odlični Klub 604, v katerem smo preplesali kar nekaj večerov (noči). 
 
V nedeljo smo se odpeljali na ogled grada Hluboka, ki je deloval, kot da je iz pravljice. 
Presenetila sta nas njegova velikost in raznovrstnost prostorov, ki so bili bogato obloženi z 
lesom in stenskimi tapiserijami. 
Višek naše izmenjave je bila prav gotovo ekskurzija v Prago. Začeli smo jo z ogledom 
Hradčanov, ki so sedaj sedež češke vlade, videli pa smo še mnogo drugih znamenitosti, npr. 
Karlov most, katedralo sv. Vida, Pražský orloj...  Imeli smo tudi nekaj prostega časa, ki smo ga 
zapravili predvsem za nakupovanje. 
 
Čas slovesa je prišel še prehitro. V torek zjutraj smo se poslovili od čeških vrstnikov in 
njihovih družin, nato pa smo se odpravili nazaj v Slovenijo. Na poti smo se ustavili še v 
Českem Krumlovu, slikovitem mestecu pod Unescovo zaščito. 
Večina dijakov bi izmenjavo prav rada podaljšala za nekaj dni, vseeno pa je bilo lepo priti 
nazaj domov. Najbolj zato, ker so nas prav gotovo vsi zelo pogrešali.  
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