DUNAJ 2017
V soboto, 27. 5. 2017, smo se nekateri učenci izbirnega predmeta nemščina odpravili na
ekskurzijo na Dunaj. Naša pot je potekala mimo Maribora, čez mejni prehod Šentilj, mimo
Gradca proti Dunaju. Ko smo prispeli tja, smo se najprej z avtobusom zapeljali skozi obrobje
mesta. Videli smo vojašnico in nekatere druge zgradbe. Nato smo si ogledali muzej čokolade,
kjer so nam predstavili njeno zgodovino. Tam so nam tudi pokazali in povedali, kako se le ta
pridobi, sami pa smo jo lahko tudi poskusili. Po ogledu muzeja smo se z avtobusom odpeljali
v center mesta in se zapeljali po znamenitem dunajskem ringu, kjer smo videli opero,
parlament, gledališče, univerzo ter veliko drugih znamenitosti. Izstopili smo pri
naravoslovnem muzeju, kjer se v parku nahaja tudi kip Marije Terezije. Tam smo pojedli
malico in se peš odpravili proti trgu sv. Štefana, kjer smo imeli nekaj prostega časa, da smo
lahko kupili kak spominek in kaj pojedli. Nato smo se odpravili v muzej Time travel, kjer so
nam na različne zanimive načine predstavili zgodovino mesta. Ogledali smo si film v 5D
tehnologiji, vstopili v bunker 2. svetovne vojne ter ter se zavrteli v ritmu dunajskega valčka.
Ker je bil že skoraj čas večerje, smo se odpravili do hostla, kjer smo se namestili v sobe in
pojedli večerjo. Okrog osmih zvečer smo odšli na sprehod po mestu in doživeli tudi večerni
utrip mesta, videli veliko limuzin, nato pa se odpravili v hostel in šli spat. Zjutraj smo se
zbudili, pojedli zajtrk, pospravili in se odpravili v mesto. Odpeljali smo se do vasi arhitekta
Hundertwasserja, kjer smo si ogledali zanimive zgradbe, ki so bile okrašene z raznimi
mozaiki. Nato smo se odpeljali proti Pratru, kjer smo videli znamenito Pratersko kolo, vendar
smo si ga ogledali samo iz avtobusa. Potem smo šli v center mesta, kjer nas je vodila vodnica
in nam povedala marsikaj zanimivega. Hodili smo mimo knjižnice, kjer sta shranjeni prvi
slovenski knjigi, mimo avguštinske cerkve in Kapucinske grobnice, kjer smo si ogledali
sarkofage mnogih pomembnih Habsburžanov, kot so Marija Terezija in Franc Jožef ter nato
prišli do stolnice sv. Štefana in si jo ogledali tudi od znotraj. Po ogledu cerkve smo imeli
prosto, da smo lahko šli na kosilo. Po kosilu smo se z avtobusom odpeljali do našega
zadnjega postanka, dvorca Schönbrunn. Najprej smo se sprehodili po prelepem parku in šli
na Glorieto, nato pa smo si ogledali ogromen objekt s palačo in vrtom. Dvorec smo si ogledali
tudi od znotraj, kjer smo videli razkošje plemiških družin. Po ogledu smo se počasi odpravili
na avtobus in se odpeljali proti domu. Na ekskurziji smo vsi zelo uživali in upamo, da se bodo
takšne ekskurzije vrstile še vrsto let.
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