
 

 

 

 

 
 
 

Poročilo vseslovenske srednješolske ekskurzije z imenom »Danska od blizu 2017« 
 

 

Sobota, 2. septembra 2017 

 

V soboto smo okoli dveh popoldan začeli naše popotovanje. Odhod z avtobusom iz Ljubljane (parkirišče Dolgi most ob  

Tržaški cesti, priključek na avtocesto Ljubljana – zahod).Prepotovali smo celo Avstrijo, mimo Münchna, Hamburga, do  

Rendsburga na nemško-danski meji. Na avtobusu smo že začeli oblikovati naš program s prvo pevsko vajo. 

 

Nedelja, 3. septembra 2017 

 

V dopoldanskih urah smo prispeli na otok Rømø, kjer so najpogumnejši tudi prvič zaplavali v severnem morju.  

Potem pa smo začeli s spoznavanjem Danske tam, kjer se je skoraj vse začelo - Ribe, najstarejše dansko mesto. Namestitev  

po sobah v Hotelu Dagmar, ki je najstarejši hotel v najstarejšem mestu, malica, prva resna vaja in že tudi odhod na prvi 

izlet. Poleg vodenega ogleda Muzeja RibesVikinger, smo se tudi sprehodili skozi mesto in si ogledali še nekaj znamenitosti. 

V nadaljevanju dneva, smo večino časa porabili za pripravo slovenskega večera, vmes smo si (poleg večerje) vzeli le eno  

uro, ko smo šli na sprehod skozi mesto z nočnim čuvajem.Ta nam je z zgodbami in petjem pričaral prav posebno nočno  

vzdušje v mestu. Na tem ogledu se nam je pridružil tudi eden od slovencev, ki živi na danskem, da smo malo poklepetali. 

 

Ponedeljek, 4. septembra 2017 

 

Na prvi delovni dan v tednu smo bili tudi mi delovni. Takoj po zajtrku smo opravili z generalko potem pa smo se odpravili 

še bolj proti severu. V Esbjergu smose za hip ustavili pri skulpturah štirih mož, nato pa nadaljevali pot v Legoland. 

Čas v Legolandu je še prehitro minil, mi pa smo že bili na poti v Nykøbing. Pred MorsøGymnasiumso nas pričakali  

gostitelji ob spremstvu CecilieBue, JuljaneWrede in ravnatelja gimnazije Kurt SonneThomsena. Razdelili so nas med  

gostitelje nato pa za nas pripravili večerjo in »danski« spoznavni večer. 

 

Torek, 5. septembra 2017 

 

V torek je bil za nas organiziran prav poseben program. Imeli smo dve uri namenjeni prav nam potem pa smo se skupaj z  

našimi gostitelji odpravili na izlet odkrivat nove lepote danske. 

Zvečer pa nas je čakal vrhunec - slovenski večer s predstavitvijo Slovenije, kulturnim programom in predstavitev značilnih 

jedi in vin slovenskih pokrajin, na katerem smo navdušili naše gostitelje in njihove družine. 

 

Sreda, 6. septembra 2017 

V sredo smo po slovesu od naših gostiteljev odšli proti Arhusu, drugem največjem Danskem mestu, kjer smo so ogledali  

moderno galerijo Aaros. V nadaljevanju dneva pa smo se povzpeli na EjerBavnehøj, s svojimi 175 metri najvišjo »goro«  

Danske. Od tam smo se odpravili proti Odensejuterobisk Andersenovo rojstno hišo in muzej.  

Zvečer smo že prispeli v glavno mesto København. 
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Četrtek, 7. septembra 2017 

 

V četrtek smo se po zajtrku odpravili proti Rosklideju, vmes pa se ustavili v Gorenju. Tamkajšnjim zaposlenim smo 

pričarali utrip Slovenije oni pa so nam razkazali prostore, predstavili kaj počnejo in nas prijazno pogostili.Naprej smo se 

zapeljalido Vikinškega muzeja, kjer nas je sprejela gospaBrigitte s HimmelevGymnasium in nam razložil zgodovino 

Roskilda. V muzeju smosi ogledali film in se sprehodili mimo restavriranih vikinških ladij in naprej do katedrale. 

NaHimmelevGymnasium, smo se srečali z razredom, ki je v aprilu imel izmenjavo z Gimnazijo Škofla Lokanato pa že 

nadaljevali pot proti Helsingøru.Tam smo se prepustili Hamletu da nas je popeljal na ogled »svojega« gradu »Kronborg«. 

Na poti smo si ogledali še gradFredensborginkraljeve vrtove »Frederiksborg«. 

Na HelsingørInternationalHøjskole večerja in predstavitev Slovenije v dvoranici na tej šoli. 

 

Petek, 8. septembra 2017 

 

Petek pa je bil dan namenjen spoznavanju danske prestolnice. Najprej smo se sprehodili čez mesto in se ustavili pri Morski 

deklici. Od tam smo pot nadaljevali mimo mnogih cerkva, vodnjakov in ostalih znamenitosti, nekatere smo si tudi od bližje 

pogledali, do gradu »Rosenborg«, ki je izredno bogato opremljen s pohištvom in umetninami, še posebej pa je dragocena 

kraljeva zakladnica s celo paleto bleščečih danskih kron.Sprejem na slovenskem veleposlaništvu v Københavnu je bil 

naslednji na vrsti. V družbi veleposlanika in osebja smo skupaj prepevali, spoznali še kakšno zanimivost o danski, tudi z 

vidika primerjave Danske s Slovenijo. Odhodmimo Amalienborga, Nyhavna, … vse dozabavišča Tivoli – zvečer središče 

zabavnega življenja v Københavnu, kjer smo preživeli večer poln novih adrenalinskih izkušenj. 

 

Sobota, 9. septembra 2017 

V soboto smo čas posvetili ogledu še enega dela mesta ter obisku v njihovem parlamentu, kjer smo si iz stolpa ogledali 

mesto. V nadaljevanju smo sami odkrivali mesto ter poskrbeli da domov nismo prišli brez spominkov. 

V nedeljo, 10. septembra 2017 

Srečno smo prispeli nazaj v slovenijo, ki smo jo z veseljem pozdravili s pesmijo Slovenija, od kod lepote tvoje. 

 

Celotno ekskurzijo nas je spremljal dež. Sončen je bil le en dan. Kljub temu smo dansko doživeli v polnem sijaju – morda 

na račun dežja še v bolj pristnem, kot sicer. Tudi dijaki so hitro sprejeli vreme in v njem uživali kolikor se je le dalo. 

 

 

 

 

  


