FRANCOSKI DIJAKI SO OBISKALI KOČEVJE
Od nedelje 7. 10. pa vse do 14. 10. 2018 je na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje potekala mednarodna
izmenjava. V Kočevje so prišli Francozi iz mesta Bordeaux, ki so teden dni stanovali pri izbranem dijaku
naše šole. V izmenjavo smo bili vključeni dijaki 3. letnika gimnazije, ki smo v 2. in 3. letniku za izbirni
predmet izbrali predmet kultura in civilizacija.
Dijaki smo imeli za cel teden pripravljen program, ki smo ga sooblikovali z našima profesoricama. Tako
smo se že prvi dan predstavili s svojim lastnim »talk showom«, ki smo ga dijaki pripravili že v lanskem
šolskem letu, in je opisoval značilnosti, prednosti in izzive za razvoj Kočevja. Postavili smo si vprašanje
»Ali je Kočevje res slepa pega na zemljevidu Slovenije?« S svojimi odgovori smo jasno dokazali, da to
dandanes več ne drži in da se Kočevje ponaša s pestro zgodovino in bogato kulturno in predvsem
naravno dediščino. Svojim gostom smo predstavili izbrane lepote Slovenije - odpravili smo se do
kobilarne Lipica, občudovali moč narave v Škocjanskih jamah in odkrivali staro mestno jedro Ljubljane.
Goste smo odpeljali tudi na malo zahtevnejši pohod ob robu pragozda Krokar, nato pa se spustili v
osilniško dolino, kjer smo se pomerili v paintballu. Čeprav smo bili vsi utrujeni po napornem dnevu,
našega druženja še nismo želeli zaključiti, zato smo se odločili še za nogomet. V gozdu smo preživeli še
en dan – tega smo zaključili s tabornim ognjem in pečenimi hrenovkami. Tekom tedna smo se udeležili
tudi ustvarjalnih delavnic - sami smo si izdelali spominek, in sicer lesen okvir za skupinsko fotografijo, ki
nas bo vse spominjala na skupna doživetja. Program je vseboval učne ure slovenščine (učitelji smo bili
seveda mi, dijaki) in Francozi so bili pri učenju slovenščine presenetljivo zelo dobri. Zadnji dan smo jim
pripravili lov na zaklad po kočevskih ulicah, da so spoznali še nekaj lokalnih znamenitosti.
Med našim skupnim tednom smo se zelo povezali. Veliko prostega časa smo preživeli ob jezeru, kjer smo
peli, plesali in jih tudi naučili plesati polko. Francozi so bili tako navdušeni nad Rudniškim jezerom, da so
se kljub hladni vodi odločili za kopanje. Tudi njihove oči so se drastično povečale, ko so videli laboda, ki
ga v Bordeauxu vidiš samo v živalskem vrtu. V soboto smo organizirali piknik, kjer smo uživali še zadnje
skupne trenutke. V nedeljo zjutraj so ob poslavljanju pritekle tudi solze, saj smo si ustvarili močne vezi in
nova prijateljstva. Izmenjava je bila po besedah vseh dijakov zelo uspešna, vendar vsekakor prekratka.
Bila je odlična izkušnja, kjer so prišle v stik različne kulture, kar je razširilo obzorje vseh nas. Torej, če bi
me vprašali, če bi to ponovila, bi odgovorila seveda in to brez premisleka. Vrednost take izmenjave ni le
v komuniciranju v angleščini, ampak se ustvari nepozabna izkušnja, ko dva popolna tujca en teden živita
skupaj, se spoznavata in spremenita v prijatelja. Zato vsi že nestrpno čakamo april, ko se bomo še mi
odpravili v Bordeaux.

Metka Papež, 3. b GSŠK

