
Izmenjava dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje 

Potovanja nas bogatijo. In ker se tega zavedajo tudi na Gimnaziji Kočevje, le-ta dijakom že 

dolga leta omogoča izbiro predmeta kultura in civilizacija, ki ima v svojem programu tudi 

izmenjavo z dijaki iz neke druge države. Bivši učenci naše šole so obiskali že Madžarsko, 

Turčijo, Slovaško, Portugalsko, Litvo, Italijo …, letos pa nas je pot vodila na zahod, in sicer v 

francosko mesto Bordeaux.  

7. aprila se nas je 11 dijakov z dvema profesoricama na čelu odpravilo proti Bordeauxu. 

Minibus nas je odpeljal do letališča Marco Polo v Benetkah, od tam pa smo se novim 

dogodivščinam naproti odpravili z letalom. Nekateri od nas so se prvič sede dvignili nad več 

tisoč metrov. 

Na letališču so nas pričakali naši francoski prijatelji. Odpeljali so nas v svoje domove in nam 

zaželeli dobrodošlico s hrano. Čez teden smo poskusili kar nekaj francoskih specialitet, od 

polžev do posebnih palačink s sirom in šunko. Imeli smo zelo zanimiv program in se 

preizkusili v nekaj čisto novih stvareh. V ponedeljek zjutraj so nas v šoli pričakali francoski 

rogljički, po skupnem druženju pa sta nam dva dijaka razkazala njihovo šolo Saint Genès, ki je 

veliko večja v primerjavi z našo. Obiskuje jo namreč več kot 2000 dijakov. Popoldne smo se 

po 231 stopnicah povzpeli na najvišji stolp v Bordeauxu, Pey-Berland Tower, in si na hitro 

ogledali mesto. Za mnoge najboljša stvar celega tedna je bilo surfanje na valovih Atlantskega 

oceana. Zaradi neoprenov se nam Atlantik s svojimi 13°C ni zdel preveč mrzel. Po naporni, a 

neizmerno zabavni izkušnji smo se odpravili še v ribiško vasico L'Herbe. Že v okolici 

Bordeauxa je bilo moč opaziti velike površine nasajenih vinogradov, ko pa smo se peljali proti 

Saint Emilionu, nas je pokrajina še bolj presenetila. Levo, desno in vse okoli nas so bili nasadi 

vinskih trt. Izposodili smo si kolesa in obkrožili vas, ki je svetovno znana po rdečem vinu. 

Ogledali smo si vinsko klet in podzemne rove, v katerih shranjujejo vinske sode. Naslednji 

dan smo se v Labo&Gato udeležili delavnice priprave makronov. Marsikdo od nas je že 

večkrat pekel piškote ali biskvit, z makroni pa smo v Franciji srečali prvič. Priprava se nam ni 

zdela pretirano težka, saj smo imeli veliko sestavin že zmešanih, pa tudi mojster priprave 

nam je vse postopke pokazal natančno. Morda pa se nam bo rahlo zapletlo, ko bomo po 

danem receptu poskušali mandljevo pecivo pripraviti doma … Četudi so bili naši makroni 

malček debelejši od mojstrovih in so imeli repke, niso bili zaradi tega nič manj slastni.  

Teden dni v Franciji je hitro minil. Ne samo, da je na naših »to visit« listih ena destinacija 

manj, ta izkušnja bo v nas še dolgo pustila prijetne spomine na  aprilski teden, preživet s 

francoskimi prijatelji. 
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