Bili smo v Franciji

Dijaki 2. letnika Gimnazije Ptuj smo v okviru mednarodne šolske izmenjave od 23. do 28.
januarja 2016
obiskali Francijo. V St. Quentinu smo stanovali pri družinah naših gostiteljev in tako od blizu
spoznavali njihovo kulturo, vsakdanje življenje, se predvsem zabavali in oblikovali nova
prijateljstva. Nova poznanstva pa nismo stkali le z dijaki iz Francije temveč tudi z vrstniki iz
Nizozemske, ki so bili v tem času prav tako na izmenjavi.
Družine, pri katerih smo stanovali, so nas ob prihodu v St. Quntin lepo sprejele. V ponedeljek
zjutraj smo se spoznali še z ostalimi dijaki. Po predstavitvi programa za naslednje dni je sledil
zanimiv ogled mesta in njegovih znamenitosti. Torek je bil zagotovo vrhunec izmenjave, saj smo
se skupaj odpeljali v mesto ljubezni, Pariz. Kljub prometnemu zastoju, v katerem smo obtičali že
zjutraj, nas mesto ni razočaralo. Prva in za večino najbrž najbolj atraktivna postojanka je bil
Eifflov stolp, s katerega smo lahko videli celotno mesto. Kasneje smo se odpravili še do
slavoloka zmage na trgu Charles-de-Gaulle, sprehodili smo se po Elizejskih poljanah, preko
mosta "Love lock" pa do muzeja Orsay, kjer smo si ogledali najbolj znana dela impresionistov
kot so Monet, Degas, Renoir in van Gogh. Kasneje smo se podali še do Sacre coeur. Po zelo
napornem dnevu smo se v sredo težko odpravili na orientacijski pohod, ki so ga za nas v
bližnjem parku pripravili francoski dijaki. V četrtek smo se zbrali v šoli in po skupinah oblikovali
powerpoint-projekcije na določene teme, ki smo jih obdelali v času izmenjave. Zvečer je sledilo
še poslovilno druženje z dijaki iz Nizozemske, Francije in njihovimi starši. V petek zjutraj smo se
s težkim srcem poslovili, se že veselimo ponovnega srečanja v aprilu v Sloveniji.

Sandra Žumer, 2. b
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