
IZMENJAVA Z DANSKO 

V soboto, 24.8.2013, smo se nekateri dijaki iz 3. Č in 3. A odpravili na Dansko. Ker smo leteli 

iz Benetk nas je najprej čakala nekaj urna vožnja z avtobusom. Italijani so ravno v tem 

vikendu končali počitnice, zato so se vsi vračali nazaj domov. To pa je povzročilo 

nepričakovano zamujanje na letališče. Ko smo prispeli se je profesorica pred nami odpravila 

poiskati mesto za oddajo prtljage in izkazalo se je, da imamo le še 5 minut časa. Vsi smo 

hitro pograbili svojo prtljago in odhiteli do profesorice. Na koncu se je vse izteklo super. Let 

je bil miren in je bil prijeten tudi za tiste, ki so leteli prvič. Ob prihodu na Kopenhagensko 

letališče so nas tam že čakali dijaki z Danske. Rahlo utrujeni smo se skupaj z družinami 

gostiteljicami odpravili vsak na svojo pot. Prvi dan, torej nedeljo, smo preživeli skupaj z 

družinami, proti večeru pa smo se skoraj vsi zbrali v parku. Skozi teden smo si ogledovali 

različne znamenitosti Danske, kot so grad Fredriksborg, Elsinore, mesto Roskilde, kjer smo si 

ogledali samo mesto in katedralo, vikinški muzej, preizkusili smo se celo v veslanju pravih 

vikinških ladij. V četrtek smo se odpravili na kolesarski izlet, na katerem smo naredili vajo o 

čistosti vode in si ogledali še nekaj pokrajinskih lepot. Petek pa je bil namenjen glavnemu 

mestu Kopenhagen. Najprej smo se skozenj sprehodili, med tem pa nam je danski profesor 

Leif povedal nekaj besed o pomembnih stavbah. Nato pa smo imeli nekaj prostega časa, 

preden smo odšli na vožnjo z ladjico. Z njo smo si še iz druge perspektive ogledali mesto, 

kraljevo knjižnico, kip Male morske deklice, vojaško mornarico, itd. Ob večerih smo se družili 

v manjših skupinah in danski dijaki so nas seznanjali z njihovimi navadami. Bilo je zabavno in 

poučno, zato je še hitreje minilo in že je bila tukaj sobota, ko je bil dan za odhod domov. 

Dopoldne smo izkoristili za malo daljše spanje ter pakiranje. Skupaj z družinami smo se nato 

odpravili na letališče, kjer smo se dobili z ostalimi. Tokrat je vse potekalo gladko in z 

nestrpnostjo smo čakali let, saj nas je nekatere, po osmih dneh, že mučilo rahlo domotožje. 

Z nami sta letela tudi dva Danska dijaka, ki bosta naslednje tri mesece preživela v Sloveniji. 

Verjetno bomo vsi ostali v stiku z izmenjavami, zato bomo morda v prihodnosti še kdaj 

obiskali Dansko. Izmenjava nam je dala nov pogled na življenje in nekaj novih navad. 
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