
 
Preberite si, kaj menijo o ekskurziji Julija �. Tivadar,  Jure Sanchez,  Luka Gaji�,  Julija Hren,  Andrej 
Ruben Repar, Marjeta Merjasec, Jelena Kova�evi�, Maša Žnidarši� in Arne Jevnikar.    
Svoje znanje o Salzburgu lahko preverite s križankama, ki sta ju za vas sestavila Andrej Ruben Repar 
in Katja �ervek.  
 
 
Marjeta  Merjasec, 7.A 
V soboto, 18. 4. 2009, smo odpotovali v Salzburg, kjer smo videli veliko novega in se prav toliko tudi 
nau�ili. V Salzburgu mi je bilo zelo vše�, zelo pa bi izpostavila vodi�ko, saj nam je na zanimiv na�in 
povedala veliko o tem mestu. Najbolj mi je bila vše� Mozartova hiša, kjer sem  poleg Mozartovega 
življenja izvedela še, kako so bili ljudje takrat majhni, kar se mi je zdelo precej smešno. Najbolj 
zanimivo pa mi je, da se samo mesto ter reka Salzach imenujejo po soli. Ekskurzija mi je bila zares 
vše� in upam, da se bom še kdaj imela tako dobro. 
 
 
Jelena Kova�evi�, 7.B 
Ko so nam u�itelji rekli na avtobusu, da doma napišemo naše vtise o ekskurziji, sem imela polno glavo 
vtisov. Moji dobri vtisi se najbolj navezujejo na vodni park in prosti �as. Vodni park mi je bil zelo 
zanimiv, ker je bil poln vode in zabave, doživeli smo tudi vesele, zabavne ter mokre trenutke. Bežali 
smo veseli pred vodnimi kapljicami. Ko smo se odpravili na grad oz. trdnjavo, smo bili vsi radovedni, 
kakšen je grad. Meni se je najbolj vtisnil v srce lep razgled na naravo in na mesto Salzburg. Tudi v 
muzeju je bilo zanimivo. Spoznali smo podrobnosti o Mozartu.  
V parku Mirabell je bilo pa prelepo. Tam smo naredili tudi nekaj lepih skupinskih fotografij. Po vsej lepi 
dogodivš�ini pa smo se prijetno utrujeni odpravili nazaj v Ljubljano. Vsega lepega je enkrat konec! 
Ekskurzija je bila zelo zelo dobra.  
 
 
Arne Peter Jevnikar, 7. C 
Potovanja v Salzburg sem se zelo veselil že dneve pred odhodom. Ko smo se peljali v Salzburg,  smo 
si ogledali film Moje pesmi moje sanje, ki je bil posnet v Salzburgu. Preden smo si ogledali mestno 
jedro, smo zavili v dvorec Hellbrun. Dvorec je bil zelo lep, zgradil ga je Marcus Sitticus in to v 
italijanskem stilu. Dvorec jim je služil ve�inoma za zabavo, kamorkoli si stopil, te je lahko zalila voda. 
Dvorec ima celo majhno gledališ�e s 500 lutkami, ki jih poganja voda. 
Potem smo se odpravili  na grad. Tja smo se povzpeli z vzpenja�o. Grad je bil ogromen, razprostiral 
se je �ez cel hrib in obzidje je bilo zelo visoko. V gradu smo si ogledali je�o za jetnike in nekaj mu�ilnih 
pripomo�kov, shrambo soli ipd. Pogled na mesto iz gradu je bilo fenomenalen.  Pot smo nadaljevali pri  
Mozartovi hiši. Tam smo lahko videli celo njegove lase in njegov klavir (oz nekaj podobnega). Spodaj 
je bila trgovina s spominki, kjer je na vsakem izdelku pisalo Mozart. Seveda sem moral kupiti slavne 
Mozartove kroglice. Za oddih od vsega smo imeli eno uro prosto. S prijatelji smo se sprehodil po jedru 
mesta in si kupili nekaj spominkov. Videli smo tudi veliko Salzburško katedralo, ki je narejena v 
romanskem in delno v baro�nem slogu. Cerkev je zelo velika, izjemno okrašena in ima izjemne freske. 
Kar pa je pri njej najbolj zanimivo, je to, da ima kar pet orgel. Na koncu smo se odpravili na drugi breg 
reke Salzach. Ogledali smo si pala�o in njen vrt. Na poti proti avtobusu sem opazil, da so vsi avtobusi 
v Salzburgu na elektriko. Izlet v Salzburg mi je bil zelo vše� in z veseljem ga bom še kdaj obiskal. 
 
 
Maša Žnidarši�, 7. B   
V Salzburgu smo si ogledali zelo veliko znamenitosti, ampak najbolj mi je bil vše� obisk vodnega 
parka. Voda je kar naenkrat za�ela »špricati« iz vseh mogo�ih strani. Mokri smo bili, kot da bi se 
kopali v morju. Tudi ena prosta ura v Salzburgu je bila zelo zanimiva. S puncami smo odšle v 
»šoping«, tam je bilo toliko lepih trgovin, da je bila ena ura seveda premalo.  Tudi obisk Mozartove 
rojstne hiše in gradu je bil zanimiv. 
Približeval se je �as odhoda. Ko smo prišli na avtobus smo se nekaj �asa peljali, nato je sledil kviz, o 
Salzburgu. Bili smo kar uspešni. Ko smo prišli v Ljubljano, so nas tam pri�akali starši. Po napornem 
dnevu smo bili zelo zaspani. Ta izlet mi je bil zelo vše�. Upam, da  ga bomo ponovili. 
 
 
 



Katja �ervek, 7.B 
 
 

Ekskurzija v Salzburg 
 
 
 

 

Naj  za�nem  z  jutrom,  ko   smo  prispeli  v  Salzburg.  Najprej smo  si ogledali  vodni  park,  
kjer  nas  je  vse  vsaj malo  (nekatere  tudi  zelo) zmo�ilo. Za  tem  smo  odšli  tudi  na  nekaj  
prizoriš�,  kjer  so  snemali  film   Moje  pesmi moje  sanje ali  Sound  of  Music  ter  tudi  na  
trdnjavo  Hohensalzburg.   Ogledali  pa  smo  si  seveda  tudi  zelo  pomembno  znamenitost 
– rojstno hišo Wolfganga  Amadeusa  Mozarta.  V  tej  hiši   je  toliko  zanimivih  stvari,  ki  si 
jih morate ogledati: 

• Mogo�e  bi  vam  bili  zanimivi   njegovi  lasje,  ki  pa  niso  sivi.  
• Oh,  že  vem,  vše�  vam  bi  bila  njegova  stara  violina. 
• Za  nekatere  bi  bili  zanimivi  njegovi  »originalni«  zapisi. 
• Ali  pa bi  bili  navdušeni  nad  »narobe«  obrnjeno  sobo? 
• Res  zanimivi  so  tudi  portreti  družinskih  �lanov. 
• Torej  nujno  si  jo morate iti  ogledati. 

 

 

Po  ogledu  je  sledil  najboljši  del  ekskurzije.  Prosti  �as!!!  Med  prostim  �asom  smo  si  ogledale  
(Maša, Jelena, Kristina, Tana, Iva in jaz)  veliko  trgovin  z  o�ali,  oblekami in  seveda  McDonalds,  ki  
je  nasproti  Mozartove  hiše.  Potem  smo  se  zbrali  in  odšli  v  katedralo  Dom,  ki   je  res  velika.  
Nato  je  sledil  še  obisk  parka  Mirabell.  Ta  park  je  nekaj  posebnega,  takih  v  naši  Sloveniji  
nimamo.  Na poti proti domu smo  imeli  kratek  kviz , podelili  pa so  nam  tudi nekaj   nagrad.   

 



Križanka v Kvizu 
 

1. Kakšen  je  angleški  naslov  filma  Moje  pesmi  moje  sanje? 

2. Kateri  inštrument  je  igral  Mozart? 

3. Ali veš,  po  kateri  za�imbi  je  dobilo  mesto  Salzburg  ime? Napiši  ime  za�imbe. 

4. Katero  trdnjavo  smo  si  ogledali  na  ekskurziji? 

5. Kateri  park  smo  si  ogledali? 

6. V  katerem  obdobju  je  živel  Mozart? (stari  vek,  srednji  vek ...) 

7. Kdo  je  živel  na  desni  strani  Salzburga? 

8. Napiši celotno  Mozartovo  ime. 

 
Angleški  naslov  filma  Moje  pesmi  moje  sanje  je …              

Inštrument  se  imenuje ...        

Za�imba,  po kateri  ima  mesto  ime, se  imenuje …    

 

Ogledali  smo  si  trdnjavo …               

Ogledali  smo  si  park  z  imenom …          

Mozart je živel v (katerem  veku?) …           

                       Na desni  strani  Salzburga  je  živel      

                    

Mozartovo  ime  je 
Geslo:         
 
 

Katja �ervek,  7.b 
 
 
 
 


