
ŠLI SMO NA DUNAJ! 

V soboto, 26. 5. 2012. smo se 7., 8. in 9. razredi v okviru izbirnega predmeta 

NEMŠČINA 1,2,3 odpravili na enodnevni izlet na Dunaj. Na ta izlet je šlo kar 93 

učencev in učenk, ter 8 spremljevalnih učiteljev. 

Zbor  je bil že zelo zgodaj zjutraj - ob 3.45, odhod pa ob 4.00 zjutraj. Z nami 

sta poleg učitelja in učiteljic odšli tudi dve vodički (vsaka na enem avtobusu). 

Odpeljali smo se proti Mariboru in tam zavili na mejni prehod, nato pa v Avstrijo. 

Med vožnjo sta nam vodički razlagali o Avstriji in vse v zvezi z njeno zgodovino. 

Na poti na Dunaj smo imeli 2 postanka, in sicer enega krajšega in drugega 

daljšega za malico. Ko smo prestopili mejo z Avstrijo, smo se peljali po njenih 

pokrajinah: Avstrijska-Štajerska, Nizka Avstrija in Dunajska pokrajina.  

Ko smo prispeli na Dunaj, smo si od zunaj ogledali Schӧ nbrunn, letno palačo 

Marije Terezije in njene družine ter njenih prednikov in potomcev. Nato smo šli v 

živalski vrt poleg palače in si tam ogledali živali. V živalskem vrtu smo bili prosti 

dve uri za ogled in raziskovanje živalskega vrta. Videli smo nešteto živali: koale, 

pande, slone, žirafe, opice, ptice in druge. 

Po koncu ogleda smo odšli čez reko Donavo na znamenito najvišjo stavbo na 

Dunaju - Donauturm. Tam smo se zadržali kar nekaj časa, saj smo morali do 

točke, na katero smo šli, iti z dvigalom. Stolp je imel kar 152 metrov nadmorske 

višine. 

Nato pa smo odšli v center mesta Dunaj. Tam smo si ogledali veliko zanimivih 

reči. Po poti v mesto smo videli tudi avstrijski parlament, cerkev in nekaj palač. V 

mestu smo odšli na kratek ogled Štefanove katedrale, nato pa smo bili prosti do 

18.15, ravno toliko, da smo lahko pojedli kosilo v bližnjem lokalu s hitro 

prehrano. Če smo res hitro pojedli, smo lahko 

kupili kakšen spominek pri uličnih prodajalcih 

ali pa si samo ogledali glavno ulico. Držati smo 

se morali v skupinah po več skupaj, da se ne bi 

izgubili, saj je Dunaj veliko mesto, ljudi pa je 

bilo na ulicah ogromno.  

Ko smo se vsi zbrali, smo odšli k avtobusu in 

nazaj proti Kranju. Ko smo prišli pred matično 



šolo, je bila ura točno polnoči in starši so nas že čakali. Vzeli smo svoje stvari in z 

njimi odšli domov. 

Na Dunaju je bilo zelo dobro in verjamem, da se bodo tudi drugi s svojimi mislimi 

strinjali z mano. 

Ana Rogelj, 7. Č: »Dunaj se mi je zdel zelo lep, najbolj pa mi je bilo všeč takrat, 

ko smo lahko sami hodili po ulicah in v trgovine. Nikoli pa ne bom pozabila 

pingvinov iz živalskega vrta.« 

Katarina Vodnik, 8. C: »Na Dunaju je bilo zelo dobro, najbolj pa mi je bil všeč 

živalski vrt. Dunaj si bom zapomnila tudi po razgledu z Donauturma.« 

Ines Likar, 7. Č:  »Bilo je lepo, najbolj mi je bil prosti čas, ki smo ga imeli in 

dvorec Schӧ nbrunn. Nikoli ne bom pozabila trgovine Forever21 in živalskega 

vrta.« 

Mark Kern, 7. C: »Najboljši mi je bil živalski vrt in ga nikoli ne bom pozabil.« 

Zala Udir, 8. C: »Bilo je super, najbolj mi je bil všeč prosti čas, ki smo ga imeli. 

Nikoli pa ne bom pozabila mesta Dunaj in novih prijateljev, ki sem jih spoznala na 

tem izletu.« 

Jakob Zenjilovski, učitelj: »Izlet na Dunaj je bil v redu, najbolj pa mi je še vedno 

všeč dvorec Schӧ nbrunn. Ničesar ne bom pozabil, saj sem bil na Dunaju že 

mnogokrat.« 

                                                                                         Petra Luskovec, 8. c 


