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Ponedeljek  

Ravnatelj, podravnatelj in dijaki so nas pričakali v zbornici šole, ki smo si jo kasneje ogledali. 

Popoldne nas je podravnatelj, gospod Glunk, popeljal po mestu. Najprej smo si ogledali 

mestno hišo, sprejela sta nas predstavnik za stike z javnostjo in vodja nadžupanovega 

kabineta, ki sta nam predstavila mesto. Za konec vročega popoldneva smo se najprej odpravili 

na kopališče Aachbad ob reki Aach, nato pa smo se z nemškimi sovrstniki odpravili na bovling.  

Torek  

Obiskali smo Meersburg, kjer leži najstarejši grad v Evropi. V Konstanci smo se povzpeli na vrh 

zvonika, od koder je bilo mogoče videti celo Konstanco, Bodensko jezero in švicarski del Alp.  

Sreda  

Dan smo preživeli v mestu Stratzburg, kjer smo obiskali muzej Mercedes-Benz. Izvedeli smo 

nekaj o zgodovini te znamke, videli več športnih, tekmovalnih, sodobnih, varčnih avtov te 

znamke. Imeli smo priložnost preizkusiti simulator. Popoldne smo preživeli po nakupih v 

centru mesta.  

Četrtek  

Odpravili smo se na grad Hohentwiel. Nato smo si ogledali stojnice, ki so jih pripravili za njihov 

tehnični dan. Popoldne smo se udeležili proslave ob 125-letnici šole, ki se jo je udeležil tudi 

gospod Igor Dosedla, direktor Šolskega Centra Celje, in spregovoril nekaj besed. Na prireditvi 

smo sodelovali kar dvakrat. Najprej so tri dijakinje sodelovale v krajši predstavi znanega dela 

nemškega avtorja Joshepha von Scheffela, ki je živel in ustvarjal v Singnu. Drugič pa smo se 

pokazali vsi, saj smo skupaj z nemškim razredom zapeli nemško pesem Die Gedanken sind frei 

(Misli so svobodne) ter slovensko ljudsko pesem Regiment po cesti gre ob spremljavi kitar.  

Petek  

To je bil zadnji dan našega druženja, ki pa smo ga preživeli v Švici. Po ogledu reke Ren smo se 

odpeljali v manjše srednjeveško mesto Stein am Rein, ogledali smo si mestno jedro in se 

razdelili v dve skupini, ena se je šla kopat v reko, druga pa ostala v mestu.  

 


