
ŠOLSKI UTRIP

lahko podvojimo tudi DNK iz 
nežive celice. Izvedli smo tudi 
elektroforezo, s katero ugoto-
vimo lastnika DNK-ja. Proces 
elektroforeze se zelo uporab-
lja pri kriminologiji za ugoto-
vitev morilca s pomočjo las, 
krvi, sline ipd. Izkušnja je bila 
zanimiva in zabavna. Od naše-
ga študijskega potovanja sem 
se veliko naučila in upam, da 
se bodo tudi Švedi v Trstu za-
bavali in se imeli lepo ter veli-
ko novega naučili. Yara 

 
Izmenjava na Švedskem je bila 
najlepša in hkrati najgrša do-
godivščina mojega življenja. Ko 
sem prišla domov k svoji go-
stiteljici, sem se takoj počutila 
na varnem in doma. Punca se 
imenuje Tilde, ima 18 let in ži-
vi v vasici Garphyttan, to je 25 
minut od Örebra. Večere smo 
preživljali vsi skupaj: zbrali smo 
se pri nekom doma in tam pre-
živeli zabavne trenutke. Pogo-
varjali smo se, igrali družabne 
igre, plesali, peli in vzpostavlja-
li prijateljske vezi. Na Švedskem 
sem si tudi prvič ogledala ho-
kejsko tekmo. Navijači so bili 
razigrani in so se veselili vsa-
kega zadetka. 

Ogledali smo si tudi Univer-
zo v Örebru: velikanska stavba 
je postavljena v mirno okolje, 
univerza ponuja zanimive in 
inovativne programe za kemi-
jo in biologijo. Rada bi tam štu-
dirala. V nedeljo smo imeli 
prost dan, skupaj s Švedi smo 
preizkusili svojo bistrost v so-
bah pobega Boda Borg. 

Mislim, da je ta bila ena izmed 
najlepših izkušenj, ki sem jih 
kdaj doživela. Odhod ni bil la-
hek, marsikomu se je ob slove-
su utrnila solza. Švedska je dob-
ro organizirana država: kultu-
ra, narava, šolanje in ekonomi-
ja so po mojem veliko boljše kot 
v Italiji. Priporočam vsem tako 
izkušnjo. Težko se je potem 
vrniti v našo realnost. Veronika 

 
Od vedno sem si želela dve 
stvari: doživeti šolsko izmenja-
vo in obiskati Švedsko. Izlet mi 
je obe sanji uresničil. Šolska iz-
menjava je trajala samo šest dni, 
ampak si jo bom zapomnila za 
vse življenje. Ogledala sem si 
Švedsko in se naučila nekaj no-
vega o švedski kulturi.  

Vzdušje v družini, ki me je 
gostila, je bilo zelo prijetno. V 
družini so bili mama, oče, dve 
sestri in brat. Ena sestra je bi-
la starejša od mene, druga pa 
je imela moja leta. Brat je bil 
najmlajši. Prvi večer so mi sku-
hali tipičen švedski obrok, pol-
pete in krompir z omako. Jed-
li smo in se spoznavali. Poda-
rili so mi bonbone in čokola-
do, ter zobotrebce s švedsko 
zastavo. Ampak večer se ni ta-
ko končal. S Švedinjo sva šli 
domov k njenemu sošolcu, kjer 
so bili tudi moji sošolci, vsak s 
svojim gostiteljem. Igrali smo 
se in zabavali. Družili smo se 
vsak večer ali vsak popoldan. 

Laboratoriji in predavanja so 
bili manj zabavni. Edino preda-
vanje, ki me je pritegnilo, je bi-
lo tisto na Univerzi v Örebru. 
Predavatelj je bil zabaven in 
hkrati zanimiv. 

Ogledali smo si Örebro in tam 
živeli - nahaja se približno na 
sredini Skandinavskega polo-
toka. Mesto me spominja na 
Ljubljano. Je odprto in ni viso-
kih palač, ima tudi reko. Hiše 
so različne, imajo angleški stil. 
Ogledali smo si tudi Stockholm, 
ampak nismo imeli veliko ur na 
razpolago. Obiskali smo dva 
muzeja, živalski vrt, ki je del 

muzeja na odprtem Skansen in 
muzej Vasa. Okolje je bilo prijet-
no, vsa drevesa so bila oranžno 
rdeča in rumena in veliko listja 
je bilo že na tleh. Zaradi teh de-
javnikov sta se mi obe mesti 
zdeli zelo romantični.  

Zelo sem hvaležna za to en-
kratno izkušnjo. Ogromno sem 
se naučila in predvsem zaba-
vala. Komaj čakam, da nas Šve-
di obiščejo in upam, da bodo 
na naši šoli preživeli lepe spo-
mladanske dni. Melanie 

 
Šolska izmenjava na Švedskem 
je bila pomembna izkušnja. Iz 
prve roke smo primerjali naše 
navade z żivljenjskim ritmom 
na Švedskem. Najlepše je bilo 
spoznati nove osebe. Komuni-
kacija v angleščini je bila učin-
kovita. S švedskimi dijaki smo 
spletli prijateljstva in v njihovi 
družbi smo se imeli res lepo. 
Dejavnosti so bile dobro organi-
zirane in zanimive. Marco 

 
Med to izkušnjo smo spoznali 
švedsko kulturo in njihov na-
čin življenja. Naučili smo se tu-
di novih laboratorijskih tehnik. 
Pogovarjali smo se v angleščini 
in spoznali strokovno izrazje. 
Najlepša izkušnja pa je bilo spo-
znavanje novih prijateljev. 
Manuela 

 
Izkušnja na Švedskem je bila 
poučna. Poleg tehnik, ki smo se 
jih naučili v laboratoriju, smo 
spoznali nordijsko kulturo in 
zgodovino. Edina pomanjklji-
vost je bila hrana, npr. pica s pi-
ščancem, ananasom in banano 
je bila … Na vsakem krožniku je 
bil krompir. Dimitri 

 
Mislim, da je bila izkušnja nekaj 
posebnega: spoznali smo šved-
ske navade in njihovo kulturo. 
Njihov način življenja je popol-
noma drugačen kot naš. Mis-
lim, da se lahko drug od dru-
gega marsikaj naučimo. Švedi, 
ki so nas gostili, so bili prijazni 
in prijateljski. Tadej 

 
Izkušnja na Švedskem je bila 
zelo pozitivna. Spodbudno je 
bilo bivanje pri švedski družini, 
ki ima drugačne ritme in od-
nose. Počutila sem se sprejeta. 
Počutila sem se na varnem, kot 
bi bila doma. Z dijakinjo, ki me 
je gostila, sva postali prijatelji-
ci. Naučila sem se veliko stro-
kovnega izrazja v angleščini in 
se skušala čim več pogovarjati v 
tem jeziku. Vse mi je bilo všeč 
razen hrane, ker Švedi kombi-
nirajo slane in sladke jedi na is-
tem krožniku. Raje imam našo 
hrano! Martina 

 
To je bil moj najljubši šolski iz-
let in ena izmed mojih najljub-
ših izkušenj, ki mi bo vedno os-
tala v spominu. Preživela sem 
lepe trenutke. Spoznala sem no-
vo kulturo, okusila nepoznane 
jedi in spoznala nove ljudi, ki 
mi bodo ostali vedno v srcu.  

Laboratorijske vaje mi niso 
bile všeč, ker smo jih že opravi-
li v šoli. Vsekakor so bile zunaj-
šolske dejavnosti zanimive, še 
posebno hokejska tekma. Ivana 

 
Na izmenjavi na Švedskem sem 
se naučila marsikaj novega. Za-
nimivi so bili laboratoriji in 
vzorčenje bentoških organiz-
mov v reki; tudi obisk Stockhol-
ma mi je bil zelo všeč.  

Družina, ki me je gostila, je 
bila zelo simpatična in prijaz-
na. Zelo sem vesela, da me bo 
moja nova švedska prijateljica 
kmalu obiskala ob naslednji iz-
menjavi v Trstu. Gemma

 Dragocena izkušnja  Raziskovanje ni potekalo samo na terenu, ampak tudi v laboratoriju

 Ob slovesu  Na skorajšnje snidenje v Trstu – »Vi ses snart i Trst«

 Na gostovanju  Voden ogled Örebra s švedskimi dijaki
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