
IZLET V AVSTRIJO  Z IZBIRNIM PREDMETOM NEMŠČINA 

2. 6. 2018 smo se učenci OŠ Škofljica, ki smo to leto pridno hodili k nemščini, z 

učiteljicami Mojco Strgar, Matejo Adamič, Janjo Prelovšek in Tjašo Koprivc že ob pol 

petih podali letošnjemu izletu naproti. Pot nas je najprej vodila na gorenjsko avtocesto, 

po kateri smo nato prek karavanškega predora prišli v Avstrijo. Nato smo zavili proti 

Južni Tirolski. Po poti nam je vodnica povedala nekaj o zgodovini Avstrije, npr.: o 

Mozartu, Habsburžanih, kot so Marija Terezija, Franc Jožef, njegova žena Sisi … 

Izvedeli smo tudi nekaj podatkov o zgodovini  južne Tirolske, kjer smo se nahajali. 

Izvedeli smo, da del Južne Tirolske pripada Italiji, zato smo se tja odpravili tudi mi, in 

sicer v mestece Brixen. Tam smo videli lepo urejen trg, paradno oblečene italijanske 

karabinjerje in alpine ter lepo in zelo veliko baziliko. Naša naslednja postojanka je bil 

sloviti Bergisel – skakalnica v Innsbrucku, kjer že vrsto let potekajo tekme za 

novoletno turnejo štirih skakalnic. Ko smo si skakalnico dodobra ogledali »s tal«, smo 

razumeli tudi tiste kazahstanske skakalce, ki skačejo samo 80 metrov, pa bi si vseeno 

zaslužili kakšno medaljo, saj je skakalnica na televiziji videti majhna, v realnosti pa je 

res velika. Nato je sledila vožnja na vrh naleta, nato pa še višje, na razgledno točko in 

v restavracijo. Na vrhu skakalnice (razgledni točki) smo bili priča fantastičnemu 

razgledu, ki nam je predstavil celoten Innsbruck kot na dlani. Ko smo prišli do tal, smo 

se odpravili v sam Innsbruck, kjer smo si ogledali muzej zvoka in zvočnih iluzij. 

Nazorno so nam predstavili, kako veliko vlogo imajo pri našem sluhu možgani, 

spoznali smo, kako potuje zvok skozi naše uho, ki je, kot smo izvedeli, zelo občutljivo. 

Sledil je ogled  starega mestnega jedra Innsbrucka z vsemi znamenitostmi ter nekaj 

časa za nakup spominkov po trgovinicah. Po prenočevanju v hostlu smo se hitro 

zbudili v nedeljo.   

Zjutraj smo se najprej z zobato železnico odpeljali na hrib nad mestom, kjer smo bili 

ponovno priča odličnemu razgledu. Sledil je ogled muzeja Swarovski, kjer smo videli 

lep muzej ter čudovito urejen park z labirintom, kristalnimi oblaki ter še marsičem 

drugim. Nato smo se proti domu odpravili čez Severno Tirolsko, kjer smo se peljali 

mimo Elmaua, kjer so snemali znamenito nadaljevanko Gorski zdravnik, ter prispeli v 

Kitzbühel, znano zimskošportno središče, kjer vsako leto smučajo za svetovni pokal 



po najnevarnejši smuk progi na svetu. Sledila je vrnitev preko Solnograške, kjer smo 

se ustavili še v mestu Zell am See. Tu smo se sprostili ob mirnem jezeru, nato pa smo 

se utrujeni, a zadovoljni odpravili proti Sloveniji.   

Jaka Podržaj, 9. C      

 

 


