
 
 

 оквиру пројекта Сусрети гимназија Европе – истраживањем 

до бољег учења најбољи ученици I, II и III разреда Земунске 

гимназије окупили су се у среду, 8. новембра испред школе, ради поласка 

на студијско путовање у Словенију, у посету пријатељској Гимназији у 

Шкофја Локи.  

Након дугог пута, стигли смо на одредиште, где су нас дочекали 

ученици и професори словеначке Гимназије. Домаћини су били веома 

пријатни, пожртвовани, обезбеђујући нам и више од неопходног. Наредна 

три дана била су детаљно испланирана од страна директора тамошње 

Гимназије, док је 4. дан био предвиђен за повратак у Србију. 

Наши домаћини су се постарали да обиђемо већину знаменитости 

Словеније, те смо, између осталог, посетили и Постојнску јаму, где смо 

видели човечју рибицу, угрожену врсту, које нема ни на једном другом 

месту у свету. Посетили смо прелеп приморски градић Пиран, који се 

налази у близини границе са Италијом, и у којем се јасно види утицај 

италијанске културе. Вече је било слободно, па је већина ученика, заједно 

са својим домаћинима, ишла у обилазак Шкофја Локе. Последњег дана 

посете, обишли смо Блед где смо пробали чувене „крем шните“. 

Посета Гимназији је посебна прича. Домаћини су нам организовали 

различите радионице – радионице из математике и прављење 

традиционалног меденог колача, као и часове физичког и хемије. Ученици 

словеначке Гимназије су били прави домаћини и увек на располагању за 

све што нас је занимало. Показали су нам свој град, упознали нас са 

његовом историјом, причали нам легенде и митове везане за Шкофја Локу. 

Али, наравно, свему што је лепо дође крај. Тако је дошао и крај 

нашем боравку у Словенији. Растанак са нашим домаћинима је био веома 
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емотиван, са понеком сузом. У повратку смо посетили Љубљану, и у 

вечерњим сатима смо стигли у Београд пуни утисака. Надамо се да је ово 

почетак једне веома лепе и плодоносне сарадње и да ћемо бити подједнако 

добри домаћини нашим словеначким пријатељима када нам узврате 

посету. 
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