
Obisk pevskega zbora Gimnazije 

Škofja Loka na Danskem 

 

NOSILCI: Gimnazija Škofja Loka 

IZVAJALCI: Ana Prevc Megušar, prof., Tanja Melihen, prof., zborovodja Žiga Kert, prof. 

ROKI: 14. – 20. 9. 2014 

VKLJUČENI DELEŽNIKI: pevski zbor Gimnazije Škofja Loka, zborovodja, Gimnazija Himmelev, Roskilde 

MERILA/KAZALNIKI: število stikov, delež vključenih deležnikov, stopnja zadovoljstva s stiki, raven občutka 

enakosti, udeležba na kulturnih prireditvah (nastopi); dobro razvite socialne mreže, visoka državljanska 

zavzetost, simboli 

 

 

EVALVACIJA DOSEGANJA CILJA:  

40 članov mešanega pevskega zbora Gimnazije Škofja Loka se je v sklopu mednarodne izmenjave dijakov 

odpravilo na turnejo po Danski. Izmenjava med dijaki naše 

šole in dijaki Gimnazije Himmelev iz Roskilda poteka že več 

let, v tednu med 14. in 20. septembrom 2014, pa je naš 

pevski zbor vrnil obisk. Namreč, dansko pevsko zasedbo je 

naša šola letos že gostila, in sicer v mesecu maju. 

 

 

 

Glavni namen izmenjave je bil druženje z danskimi dijaki ter sestavljanje socialne mreže. Ker se zavedamo 

pomembnosti socialnih stikov in odnosov, smo le-te iz okolja v katerem živimo in delamo želeli razširiti izven 

meja Slovenije. Dijaki so poleg navezovanja socialnih stikov spoznavali tudi kulturne in zgodovinske 

znamenitosti Danske. Tako so si ogledali Kopenhagen, 

znamenitosti severne Danske ter Hamletov grad v Helsingøru, 

kjer so tudi zapeli.  

 

Na poti proti Sloveniji so se ustavili še v rojstnem mestu 

danskega pripovednika H.C. Andersena. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8r


Člani pevskega zbora so na Danskem pripravili tudi dva koncerta za dijake Gimnazije Himmelev. Med pesmimi 

je prevladovala predvsem slovenska beseda, s čimer so pokazali visoko stopnjo državljanske zavzetosti. Za 

konec pa so zapeli še skupaj s pevskim zborom gostiteljske 

šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki so na turneji povečali svoje socialne mreže in participacijo v okolju, ker se zavedajo pomembnosti 

socialnega kapitala. S tem so investirali v medsebojne odnose in aktivno sodelovali v sodobni družbi.  

Širili so tudi svoja obzorja s spoznavanjem danske države, njihove kulture, običajev, vrednot in norm, pri čemer 

so zavedno in nezavedno večali zaupanje in razumevanje tako med seboj kot tudi do danskih gostiteljev. 

 

Dijaki so po vrnitvi strnili svoje vtise: 

 

Jaz sem bila na Danskem na izmenjavi in hkrati z zborom. Tam sem uživala prav vsako minuto. 

Moram reči, da so Danci zelo prijazni, ustrežljivi, predvsem pa odprti ljudje. Poleg tega, da mi je 

bil zelo všeč obisk mesta Copenhagen, Roskilde, v katerem smo živeli, gradovi in ribiška vasica 

na skrajnem severu otoka, imajo odličen park Tivoli, ki je hkrati tudi zabaviščni park. Super mi je 

tudi njihova zdrava prehrana, v spominu pa mi je ostala predvsem odlična solata brez olja in 

kisa. 

Glede na to, da je bila to zame tudi izmenjava, sem izpopolnila angleščino, dobila pa tudi kar 

nekaj izkušenj, ki mi bodo v spominu ostale celo življenje. 

Danska je bila super!       (dijakinja 3. letnika) 

 

 

Naučila sem se nekaj besed v danščini (tak pomeni hvala), všeč pa mi je, da je večina stavb zgrajenih iz 

opek.         (dijakinja 2. letnika) 

  

Na Danskem mi je bila všeč predvsem gostoljubnost in prijaznost družine (ter seveda tudi ostalih), pri 

kateri sem preživela teden. Navdušili so me tudi zares lepi in zanimivi gradovi, ki smo si jih ogledali. 

         (dijakinja 3. letnika) 


