DANSKA
25.10. - 29.10.2021

25.10.2021
PA ZAČNIMO…
V ponedeljek smo se pred šolo zbrali ob 12.30. Liza je pozabila zobno ščetko in zobno pasto, zato smo
se morali v Sežani ustaviti in jih kupiti. Zraven smo pobrali še štoparico Nejo. Vožnja do Benetk je hitro
minila, še posebej ker smo imeli super hitrostno voznico, ki nam je spekla kokiceeeee. Pred letališčem
se je v kombi odločil vstopiti še en neznan potnik iz Cipra, za katerega smo ugotovili, da je naš profesor
Zdovc. Našli smo primerno parkirno mesto, da sta lahko Liza in Megi končno videli, kako je, ko si velik.

Vsak posameznik je let doživljal drugače. Nekatere je motil vzlet, druge pristanek, spet tretji pa so
celoten let prespali ali pa uživali ob knjigi. Vsem se je dopadel sončni zahod nad oblaki.

Na Dansko smo prispeli ponoči, največji šok pa je bil, da smo se po njej lahko sprehajali brez mask. Po
pristanku je sledila še ura vožnje do Koldinga. Vmes smo prestopali v Vejle. Tu smo opravili še hitri
nakup za večerjo in zajtrk.
Ko smo prispeli v Kolding smo se spremenili v hribolazce, saj je bil naš hostel na edinem hribu na celi
Danski. Zmatrani in lačni kot volki smo si pripravili gurmanske špagete, nato pa vsi le popadali v
posteljo.

26.10.2021
IDRIJA
Ob zajtrku smo ugotovili kaj pomeni fraza ti si za v Idrijo. Vse kar za vas želimo je, da tega nikoli ne
slišite.
Po zajtrku, nas je luksuzni prevoz ob 8. uri odpeljal v Hansenberg. Tam so nas lepo sprejeli in nam
predstavili program tega tedna. Razdelili smo se v pet mešanih skupin, v vsaki so bili dijaki iz Danske,
Slovenije, Finske in treh različnih šol z Nizozemske. Vsaka skupina se je preizkusila v znanju radiologije
in anatomije preko različnih iger. Med njimi smo se spoznali tudi s svojimi člani skupine. Ugotovili smo,
da se šolski sistemi zelo razlikujejo drug od drugega. Po končanih igrah smo si šli ogledat še naše druge
sodelavce, beagle. Bili so nam zelo všeč, le Vanish se je zameril Neji, saj jo je po hlačah polil s kavo.

Sledilo je kosilo. Jedli smo dansko klobaso in ugotovili, da ima hrana močan in pikanten okus. Po kosilu
smo imeli pisni test v parih. Dosegli smo odlične rezultate😉. Ko smo dobili rezultate smo si šli ogledat
še šolski živalski vrt kjer imajo prasce in rdeče are (interni šali), kozice, alpake, vidre, lemurje, sove,
kenguruje, pave, rise, peteline in druge živali.

Sledile so praktične vaje na pliškotih. Vadili smo pozicioniranje za različna slikanja, zato da bi naslednji
dan naloge na pravih živalih potekale lažje. S tem se je naš dan na šoli končal. Prišli smo v hostel, se
razpakirali, pojedli jajčka in se odpravili na sprehod. Spreobrnil se je v triurni pohod do morja. Med
pohodom smo izgubili profesorje, saj sta se odločila za hitro hojo, mi pa smo se raje premikali kot
polžki. Ob ponovnem, snidenju smo naredili natančen plan tedna. Odpravili smo se proti domu, na poti
nazaj smo se ustavili še v trgovini in za večerjo kupili pice. Demi in Megi sta poskrbeli še za sladico, saj
jima je na poti domov v oči padla trgovina s krofi.

Ko so bili trebuščki polni, so si nekateri želeli počitka, drugi pa so si večer popestrili z biljardom,
namiznim nogometom in hokejem. Najdlje vztrajajoči so bili Liza, Neja in Anže, ki so v igralnici ostali do
polnoči.

27.10.2021
PRIJAZEN DANEC
Zbudilo nas je trkanje na vrata, saj se je profesorica prišla počesati. Kmalu za tem smo se v šolo odpeljali
z ne tako luksuznim prevozom. Danes je bil dan za vajo na pravih beaglih. Vsaka skupina je dobila
svojega, ki ga je po 1h zamenjala z drugim. Čeprav so beagli lepo sodelovali, smo vseeno ugotovili, da
je delo z njimi bolj zapleteno. Kljub temu smo se zelo zabavali. Za tem so nas Danke peljale na ogled
posestva. Najprej smo si ogledali kovačnico. V spomin so se nam najbolj vtisnili stena sramote in stena
slave ter dejstvo, da za vaje uporabljajo prave konjske noge. Popeljali so nas še do goveje farme in
konjskih hlevov ter do hiše plazilcev.

Sledilo je praktično ocenjevanje (zopet na plišastih živalih) na katerih so se skupine dobro odrezale. Da
se bomo projekta še v prihodnje lahko spomnili smo posneli še skupinsko sliko. Večerjali smo na šoli,
in sicer tradicionalni dansko jed -Smørrebrød. To so odprti danski sendviči, ki so si jih revnejši nosili v
službo za malico. Danci jih še vedno jejo za kosilo. Za sladico so postregli čežani podobno jed, z
zdrobljenimi piškoti, smetano in čokolado.

Zvečer smo si zaželeli še dobrot, zato smo odšli v bližnji kiosk, kjer nam je lastnik priporočal nakup v
drugi trgovini, vedoč da bomo tako prihranili denar. Čeprav je bil dan dolg, smo se pogovarjali do dveh
zjutraj, nato pa nas je vse kmalu zajel sen.

28.10.2021
KOLDINGHUS
Zelo utrujene so nas pred budilkami zopet zbudili profesorji. Profesorici Alji je bila pomembna urejena
pričeska, profesorju Bogdanu pa vino za zahvalo gostiteljem. Ko smo se uredili smo se odpravili proti
Koldinghusu, gradu Koldinga. Raziskali smo ga po dolgem in počez, saj nismo imeli vodenega ogleda
ampak smo imeli fotografski izziv. Najbolj zanimiv nam je bil razgled z največjega stolpa in pa
preobrazba v kralje in kraljice tistega časa.

Imeli so nekaj časa za nakup spominkov in eno uro časa za kosilo v mestu po lastni izbiri. Privoščili smo
si ga v Stay Cafe, ki ga ne priporočamo, saj smo za STEKLENIČKO VODE PLAČALI 5 EVROV!! Po najdražji
vodi v življenju smo se zbrali na Španskih stopnicah, od tam pa je sledil ogled mesta, ki so ga vodile
Danke. Ogledali smo najstarejši klub na Danskem, ki deluje od leta 1973. Pokazale so nam še mestno
hišo, najstarejšo hišo v Koldingu in njej pripadajoč vrt, umetnost na hiši z imenom Plesoče rože, kip C.
Berga in jezero ob gradu.

Sledil je najdaljši pohod v našem danskem življenju. Hodili smo na drug konec sveta (oz. šole). Vse so
bolele noge, vsekakor smo podcenili razdaljo in čas hoje, zato smo zamudili na sestanek. Profesorji
niso bili zadovoljni. Za nagrado smo vseeno dobili tortico in čaj. Ko smo se vsi najedli so posamezne
skupine začele s predstavitvami dneva, odigrali smo še kviz o poznavanju znamenitosti, ki so nam jih
predstavile Danke in izpolnili vprašalnik o celotnem programu. Po poslovitvi smo se odpravili še do
nakupovalnega centra in se nato odpravili na zasluženo večerjo. Danes smo zaspali zeli hitro, saj smo
bili vsi utrujeni od pohoda.

29.10.2021
POLET DOMOV
Dan se je začel s pospravljanjem sobe in pakiranjem kovčkov. Za zajtrk in kosilo smo kot ekološki dijaki
počistili hladilnik. Med čakanjem na avtobus smo se učili, gledali televizijo, se pogovarjali in čas krajšali
z vsem mogočim. Na hitro smo skočili še v trgovino, da smo nakupili hrano za sendviče za na pot, ki je
sledila takoj po tem ko smo pojedli pogrete špagete. Avtobusna vožnja do letališča se je zelo vlekla,
vendar pa je bila vredna, saj smo lahko videli Legoland in tovarno, kjer se Lego kocke izdelujejo. Na
hitro smo opravili check in, pokupili še zadnje sladkarije in spominke. Let je sledil čez uro in pol, bil je
miren s trdim pristankom. Trenutno se nahajamo nekje na avtocesti v Italiji in s tem se naš blog
končuje. Farvel!

