
IZLET V MÜNCHEN Z IZBIRNIM PREDMETOM NEMŠČINA 

 

25. 5. 2019 smo se z izbirnim predmetom nemščina ob 3.30 izpred večnamenske dvorane 

odpravili na dvodnevni izlet proti Münchnu. Spremljali so nas učiteljici nemščine Mojca Strgar 

in Tjaša Koprivc, učiteljica Janja Prelovšek in g. ravnatelj Roman Brunšek. Po Münchnu, ki je 

dobilo ime po prvotnih prebivalcih − menihih, nas je vodila vodička ga. Anina Šifrer. Mesto 

ima 1,5 milijonov prebivalcev, leži v drugi največji, a najbogatejši zvezni deželi na Nemškem, 

v Bavarski. Po velikosti je tretje največje mesto v Nemčiji in dvanajsto v Evropski uniji. 

Po naporni vožnji in nekaj postankih smo se najprej ustavili v enem izmed večjih studiov v 

Evropi, v Bavaria Filmstadtu. Tam smo si ogledali nekaj kulis iz zelo znanih filmov, kot so Das 

Boot (Podmornica), Big Game (Velika igra) in drugi. Da bi si bolje predstavljali snemanje 

filma, smo se sprehodili skozi podmornico iz filma Das Boot, ki je med drugim najuspešnejši 

nemški film. Lahko smo se tudi sami preizkusili v snemanju filmov, igranju vlog in 

napovedovanju vremena. Videli smo tudi, kako so pred stotimi leti snemali vizualne trike. 

Ogledali smo si tudi kratek film v 4D-kinu. Ob koncu ogleda smo imeli čas za kratek počitek 

in obisk trgovine. Po počitku smo obiskali muzej studiov z nekaj atrakcijami in se nato odpravili 

dalje. 

Na poti do mladinskega hotela smo se ustavili v centru Münchna, kjer smo si pogledali nekaj 

cerkva in ostalih znamenitih zgradb. Ena izmed znamenitosti Münchna je mestna hiša, kjer se 

vsak dan ob peti uri sproži mehanizem, ki poleg igre zvonov uprizori tudi ples figur. Imeli smo 

eno uro časa, da smo bolje spoznali in raziskali določen center mesta še sami. S tem smo tudi 

končali ogled mesta. 

Po obisku mesta smo se odpravili do palače Nymphenburg, kjer se je rodil dedič bavarskih 

vladarjev, Max Emanuel. Pred palačo smo naredili par skupinskih slik. 

Nato smo se odpravili v mladinski hotel, kjer smo se nastanili in imeli večerjo. Po večerji smo 

se namenili k počitku, da smo nabrali energijo za naslednji dan. Ko smo se zbudili, smo imeli 

samopostrežni zajtrk. Lahko bi rekli, da so se zelo potrudili in nam omogočili prijetno bivanje. 

Ob 8.30 smo odšli na pot z avtobusom do BMW Welta (doživljajski svet BMW-ja). Tam smo 

videli nekaj njihovih modelov avtomobilov in motorjev. Razstavljenih je bilo tudi nekaj 

avtomobilov drugih znamk in »oldtajmerjev«. V nekatere avtomobile in motorje smo se lahko 

usedli in podoživeli občutek vožnje. Lahko bi tudi kupili kakšne spominke, a je bila trgovina 

na žalost zaprta. Lahko bi tudi naročili avto, a količina našega denarja ni bila zadostna. Zaradi 

časovne stiske nismo šli v tovarno in muzej, kjer bi si lahko ogledali proizvodnjo avtomobilov 

in njihovo zgodovino. 

Voznik Joško nas je odpeljal do Allianz Arene, ki je domači stadion Bayern Münchna, TSV 

1860 Münchna in nemške nogometne reprezentance. Njena zanimivost je oblika obroča 

stadiona, ki ga osvetljujejo odvisno od gostujoče ekipe. Razdelili smo se v dve skupini. Za 

začetek smo si ogledali notranjost stadiona s pogledom na igrišče. Ima 75.000 sedežev, ki niso 

ravno poceni. So različnih barv, s katerimi je narisan simbol, ime kluba in naslov njihove himne 

»Mia san mia«. Stadion je zvočno oblikovan, kar popestri doživljanje tekme v živo. Sledil je 

ogled slačilnice, sobe za tiskovno konferenco in ostalih prostorov. Zmanjkalo nam je časa za 



obisk Fan Shopa, ki smo ga lahko obiskali v centru Münchna. Ogled je bil še posebej zanimiv, 

saj so igralci iz kluba Bayern München prejšnjo noč postali državni prvaki.  

Za konec smo si ogledali grad Herrenchiemsee na Moškem otoku sredi jezera Chiemsee 

(Kimsko jezero). Do tja smo se pripeljali z ladjico. Grad je zgradil bavarski kralj Ludwiga II., 

ki je bil zelo poseben kralj, saj ga ni zanimala politika, ampak se je zanimal za umetnost. Klicali 

so ga tudi pravljični, labodji oz. nori kralj. Kot arhitekt je načrtal kar nekaj gradov zaradi katerih 

je zgubil ves denar, kar pa ga je pripeljalo do izgube vladanja. Po čudnem razpletu je v tem 

jezeru nesrečno utonil skupaj z zdravnikom. Grad je približna kopija dvorca Versailles v 

Franciji. Pred vstopom vanj je velik vrt, ki ima tudi nekaj vodometov. Naredili smo tudi nekaj 

fotografij v spomin na ekskurzijo. Notranjost gradu je zelo razkošna, kar se kaže v zlatih okrasih 

z žametnimi zavesami. Grad je v procesu restavriranja, zato je premikanje po njem zelo 

omejeno. Ogled je potekal v slovenskem jeziku, kar drugje ni bilo možno. Ogledali smo si nekaj 

prostorov, ki pa jih je zelo poredko uporabljal. Oprema prostorov je zelo zanimiva, saj je imel 

zelo veliko kad, ki premore 6.000 litrov, zanimiva pa je bila tudi miza, ki je imela posebno 

dvigalo, ki jo je premaknilo iz nižjega nadstropja v višjega. Ob izhodu je bila trgovina s 

spominki, ki je imela nekaj zanimivih predmetov, ki so bili odraz življenja v gradu. Počasi smo 

se odpravili proti pristanišču, kjer nas je pričakala ladjica, s katero smo se odpeljali proti 

avtobusu, s katerim smo se po nekaj urah in postankih mirno in varno, okoli enajste ure, 

pripeljali do Škofljice, kjer smo izstopili in odšli domov. 

Izlet je bil zelo poučen in zanimiv, saj smo spoznali zanimivosti Bavarske in njeno zgodovino. 

Pohvala vodički za izjemno vodenje in predavanja, saj nam je predala mnogo njenega znanja, 

ki nam bo koristilo. Hvala tudi vsem učiteljem in vozniku, saj so poskrbeli za varnost in 

brezskrbnost na naši poti. Izlet je bil zelo prijetna izkušnja, ki je še dolgo ne bomo pozabili. 

Erik Gruden in Pino Pavlin, 9. D  

 

povezava na galerijo slik: https://www.os-skofljica.si/ucenci/fotoutrinki/fotoutrinki-

201819/nggallery/galleries/IZLET-V-M%C3%9CNCHEN-Z-IP-NEM%C5%A0%C4%8CINA 
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