IZMENJAVA NA NORVEŠKO
Ko se mi je ponudila priložnost za izmenjavo na Norveško, sem bila na začetku malo v dvomih,
saj je večina programa potekala v angleščini, ki meni še ni najbolj blizu. Ampak po premisleku
in vzpodbudi razredničarke in sošolca sem se vseeno odločila, spakirala kovček in 16. februarja
2020 skupaj z ekipo odpotovala na Norveško. Veselila sem se dolgega potovanja z letalom in
spoznavanja nove kulture ljudi in jezika.
Preden se je naše potovanje začelo, smo v šoli posneli fotografije na temo športa in gibanja, ki
smo jih v okviru projekta na norveški srednji šoli tudi predstavili. Naši dnevi so potekali po
urniku. Vsak dan smo raziskovali, delali v skupinah, manjkalo pa ni niti druženja. Spoznala sem
dijakinjo iz Nemčije in dijaka iz Hrvaške, s katerima smo si izmenjali stike. Najbolj sem si
zapomnila drsanje in igre na ledu. V spominu pa mi je ostal tudi pohod po zasneženi pokrajini.
Ko smo prišli do cilja, smo si zakurili in spekli hamburgerje ter hot doge. Bilo je čudovito. Niso
pa manjkale niti sladkorne penice, ki so se kar topile v ustih.
V nastanitvi je bilo osebje zelo prijazno in gostoljubno. Navdušili so me zajtrki in večerje, pri
katerih ni manjkalo veliko zelenjave in rib, saj jih Skandinavci veliko jedo. Na Norveškem so me
pozitivno presenetili ljudje. Skandinavski narod velja za ene najsrečnejših ljudi na svetu in
temu lahko pritrdim tudi sama. Še posebej so me pritegnile lesene barvne hiške in čudovita
pokrajina. Razveselila sem se tudi snega, ki ga takrat v Sloveniji nismo imeli.
Izmenjavo na Norveško bi z velikim veseljem še enkrat ponovila, saj je bila že od odhoda na
letalo pa vse do bivanja enkratna izkušnja, ki je nikoli ne bom pozabila. Vsem, ki boste
kadar koli veliko potovali, svetujem, da obiščete Norveško, ker vas bo navdušila.
Katja Zver, 4. bMT

