NAŠ OBISK V SRBIJI
V torek, 26. 1. 2016, smo se s šolskim kombijem dijaki in profesorji Srednje gradbene šole in
gimnazije Maribor odpeljali v Srbijo, natančneje v mesto Jagodino, kjer smo šest dni preživeli
v družbi dijakov in profesorjev Srednje elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla. Tam
nas je pričakal lep in topel sprejem pri direktorju šole.

Po sprejemu smo se namestili v sobe, zvečer pa smo si ogledali svečanost v čast Svetega Save,
ki se je odvijala v kulturnem domu v Jagodini; na prireditvi so nastopali tudi dijaki naše
pobratene šole.

Naslednji dan smo bili priča posebnemu obredu, ki je bil prav tako posvečen Svetemu Savi, v
mestni cerkvi. Zatem nas je župnik te cerkve povabil na pogovor ob kavi ter tradicionalnih
jedeh za ta praznik: namaza, pripravljenega iz kuhane pšenice, orehov in sladkorja, ter
posebnega kruha; popoldan smo preživeli v družbi dijakov, ki so nas minulo leto obiskali v
Mariboru, zvečer pa se udeležili proslave, ki je potekala v šoli naših gostiteljev.

V četrtek, 28. 1. , je sledil izlet. Šli smo v mesto Kragujevac, v katerem smo si ogledali cerkev,
ki se nahaja v neposredni bližini njihovega verskega voditelja za to območje. Ogledali smo si
tudi akvarij ter terarij Kragujevac. Nato smo si ogledali razstavo v galeriji, kjer nam je z glasbo
popestrila dogajanje naša dijakinja. Po ogledu galerije smo se odpeljali ven iz samega mesta,
na kraj, kjer je bilo med 2. svetovno vojno ubitih 7000 mladih fantov in, kjer sedaj v spomin na
ta dogodek stoji spomenik. Nato je sledila malce daljša vožnja do samostana Koparin, ki smo
si ga ogledali, ter izvira vode, ki naj bi bila zdravilna. Nato smo se odpeljali v EKO center, kjer
so nam postregli s srbskimi tradicionalnimi jedmi v čudovitem ambientu.

V petek in soboto dijaki nismo imeli organiziranih aktivnosti, zato smo čas izkoristili za
druženje s prijatelji iz pobratene šole ter raziskovanjem mesta Jagodina.

V nedeljo pa smo se odpravili proti domu, kamor smo prispeli v poznih popoldanskih urah.

Ana Hanželič in Žiga Kurnik, 3. c

