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Ekskurzija v Francijo in Nemčijo 

Učenci od 7. do 9. razreda, ki se učijo nemščino, francoščino ali latinščino, so se udeležili strokovne 

ekskurzije, ki je potekala od četrtka, 16. 5. 2019, do nedelje, 19. 5. 2019. 

V četrtek ob 21. uri smo se z nadstropnim avtobusom odpeljali na pot proti Avstriji, Nemčiji in 

Franciji. Na avtobusu nas je bilo 55, 51 učencev in 4 učitelji spremljevalci. 

V petek v zgodnjih jutranjih urah smo prispeli v Colmar, ki je tipično alzaško mestece. Sprehodili smo 

se po ozkih ulicah in med hišami, ki zaradi svoje arhitekture delujejo pravljično.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ogledu Colmarja smo se podali proti Strasbourgu, glavnemu mestu Alzacije. Najprej smo se 

sprehodili do katedrale in si nato vzeli nekaj prostega časa za kosilo in nakup spominkov. 

 
                                                  

 

V starem delu mesta la Petite France nas je očarala značilna arhitektura - predalčna lesena gradnja 

hiš (fr. maisons à colombages, nem. die Fachwerkhäuser), ozke uličice ob kanalih reke ILL in ostale 

znamenitosti, ki smo jih občudovali peš in z ladjice Batorama. Po mestu nas je vodil lokalni vodnik, 

ki je v angleščini predstavil glavne zanimivosti. 
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Na koncu smo se zapeljali še do stavbe Evropskega parlamenta, ki smo si ga lahko ogledali le od 

zunaj. Dan smo zaključili z večerjo in prenočevanjem v hotelu v Schwarzwaldu. 

 

 

 

V soboto smo se po zajtrku odpravili do mesta Ulm, ki se ponaša s čudovito katedralo in najvišjim 
zvonikom v Evropi. Po prostem času za kosilo smo se sprehodili po stari ribiški četrti.  
 

                         
 
 
Pot smo nadaljevali do koncentracijskega taborišča Dachau, ki je bil v času 2.  svetovne vojne prvi 
večji tovrstni objekt nacističnega režima. Ogledali smo si notranji in zunanji del spominskega parka. 
 

 



 
 
            Osnovna šo la  France ta Bevka      U l ica  Pohorskega bata l j ona 1      1113 L jub l jana  

                          01  568 70  10      o- fb . l j@gues t .a rnes .s i      www.f rancebevk. s i  
                    ____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                             Ustanoviteljica  

                                                                

 

Pozno popoldan smo obiskali še BMW Welt, kjer smo si ogledali najnovejše motorje in avtomobile. 

Večerjali in prenočili smo v hotelu v Münchnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo smo si najprej ogledali tehnični muzej v Münchnu, nato smo se sprehodili po mestu do 

katedrale in opoldne prisluhnili zvonjenju zvonov ter občudovali premikanje figur na uri. Sledil je 

prosti čas za kosilo ter vožnja do Allianz arene, kjer smo si ogledali zunanjost stadiona, nogometni 

navdušenci pa so lahko kupili spominke kluba FC Bayern.  

Sledila je le še vožnja proti domu, kamor smo prispeli ob 20. uri. 

Vtise udeležencev ekskurzije lahko preberete na plakatu v preddverju šole. 

 
  

Jelka Perne, učiteljica francoščine, in Karin Žunič, učiteljica nemščine 


