
IZMENJAVA V BLAUBEUREN 

Na začetku šolskega leta smo se že oktobra učenci 2.e razreda odpravili na izmenjavo v Nemčijo. 
Obiskali smo učence gimnazije Joachim Hanh v Blaubeurnu. Izmenjava je trajala 6 dni, in sicer od 8. 
do 13. oktobra. 
V torek 8.10. smo se ob 9:00 zjutraj zbrali pred gimnazijo Škofja Loka in se z avtobusom odpeljali na 
dolgo pot v Nemčijo. Med vožnjo nam seveda ni bilo dolgčas saj smo kot po navadi poslušali glasbo, 
gledali filme in klepetali med sabo. Da smo prispeli na cilj nam je vzelo kar 8h. vsi vznemirjeni z 
nasmeškom na obrazu smo v rahli zadregi počasi eden za drugim stopali iz avtobusa. Enakega počutja 
so nas tam pričakali naši gostitelji skupaj s svojimi starši. Med seboj smo se poiskali in se drug 
drugemu predstavili. Sprva nam je bilo neprijetno, a je ta občutek kmalu minil, ko smo se začeli med 
seboj bolje spoznavati. Odpeljali so nas domov in nam razkazali njihove domove. 
Prvi večer je bil sproščen, saj smo skupaj odšli na pico, da smo se med seboj spoznali še z drugimi 
dijaki. Večer ni trajal dolgo, saj smo se utrujeni od dolge vožnje kmalu odpravili domov spat. 
Naslednje jutro smo se pridružili nemškim dijakom pri pouku. Nekateri so imeli matematiko, drugi 
nemščino in nekaj nas je bilo pri pouku angleščine. Po dveh šolskih urah smo se odpravili iz šole na 
ogled lokalnega muzeja. Ogledali smo si tudi čudovito modro-zeleno  jezero Blautopf. Vrnili smo se k 
šoli in se podali na voden ogled mesta Ulm. Vodenje je potekalo v angleščini. Ulm je mesto na jugu 
Nemčije. Mesto je še posebej znano po mestni katedrali, ki se ponaša z nazivom najvišje cerkve na 
svetu. Razdelili smo se v dve skupini in si ogledali mnogo zanimivosti tega mesta, tudi najvišjo cerkev. 
Po ogledu smo se odpravili domov na večerjo in preživljali čas z družino. Na mojo srečo me je družina 
peljala na festival podoben Oktoberfestu, ampak z manj turisti. A nismo ostali predolgo saj smo 
morali zjutraj zgodaj vstati. 
V sredo dopoldan smo obiskali prazgodovinski muzej v mestu Holzmaden. Ogledovali smo si 
predvsem izkopane fosile. V načrtu smo prav tako imeli izkopavanje fosilov in izlet na kamnolom 
Schwaebische Alb, a nam je na žalost dež prekrižal načrte. Odpravili smo se domov. Nekatera dekleta 
so se ta večer odpravile pomeriti 'drindle'. 'Drindl' je podeželsko žensko oblačilo značilno za celotno 
območje Alp in se je razvilo iz narodne noše. Sestavljajo ga bluza, korzet, krilo in predpasnik. 
Naslednje jutro smo zopet imeli voden ogled mesta. Tokrat smo si ogledali Tubingen. Vodenje je 
potekalo na temo Primož Trubar. Takoj na začetku smo se odpravili na vožnjo z ladjico po reki Neckar. 
Sledilo je vodenje prijazne vodičke, ki nam je zanimivo predstavila vse posebnosti mesta. Po ogledu 
smo imeli nekaj prostega časa in v trenutku smo bili razpršeni po celem mestu. Največ smo si 
ogledovali trgovine in izbirali darila za naše domače. Domov smo se odpravili proti večeru. Ker pa je 
bil petek, so nam dijaki organizirali prijetno zabavo na zelenici v neki vasi blizu Blaubeurna. 
Sobota je bil prost dan z družinami. Večina deklet se je ta dan odpravilo v nakupovalna središča, 
fantje pa so šli plavat v toplice. To je bil naš zadnji skupni dan, zato smo si želeli čim več kvalitetnega 
časa preživeti z našimi gosti. 
Naslednje jutro pa smo se ob 9:00 zbrali pred tamkajšnjo gimnazijo pri avtobusu. Posneli smo še 
zadnjo skupno fotografijo, se zahvalili za gostoljubnost in poslovili ter vkrcali na avtobus. Krenili smo 
proti Škofji Loki in se spominjali prijetnega minulega tedna. Sklenili smo nova prijateljstva in se naučil 
veliko novega. Komaj smo čakali dan, ko bomo lahko vloge gostov in gostiteljev zamenjali. Maj pa je 
bil še daleč, zato smo si čim prej želeli priti domov k svojim domačim. 
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