
STROKOVNA EKSKURZIJA V SALZBURG 

V soboto, 21. 4. 2018, smo se učenci neobveznega izbirnega predmeta nemščina pod 

vodstvom učiteljic in g. ravnatelja odpravili v Avstrijo, v Salzburg. Na ekskurzijo smo se 

odpeljali izpred športne dvorane; odhod je bil že ob petih zjutraj. Avtobus je bil poln, kar me 

je veselilo, saj sem spoznal veliko učencev, ki jih do takrat nisem poznal. Vozili smo se 

približno dve uri, nato pa smo se prvič ustavili na postajališču pod gorami. Ker je bilo zunaj še 

zelo mrzlo, se je kar nekaj učencev zateklo v trgovinico, kjer je bilo toplo in zanimivo, saj so 

trgovske police vabile s pisanimi izdelki. Tisti, ki pa jih ni zeblo, so se zatekli v restavracijo 

zaradi brezplačnega wi-fija.  

 

Kmalu smo nadaljevali vožnjo ter med pogovorom in razlago o značilnostih Avstrije prišli do 

gradu Hellbrun, kjer smo se najprej sprehodili skozi zanimive sobane, nato pa končno prišli 

do verjetno vsem najljubše točke dneva – do vodnih iger, kot si jih je zamislil lastnik gradu. 

Vodeno smo hodili od vodnjaka do vodnjaka, poskušali opise posameznih fontan, a komaj 

čakali, da smo videli, kako delujejo. Voda nas je vedno znova presenetila, zato smo bili vsi 

mokri, a smo res uživali. Nekateri so se celo trudili, da bi bili še bolj mokri in večkrat stekli 

pod vodne curke.  Razigrani smo nadaljevali vožnjo do Salzburga, kjer nam je vodnica Jerneja 

pokazala mnoge zanimivosti mesta. Med sprehodom skozi vrvež turistov smo prišli tudi do 

Mozartove rojstne hiše, kjer smo si ogledali tudi notranjost. Res mi je bilo žal, da v njej nisem 

mogel slikati, saj je bilo fotografiranje prepovedano. Po ogledu smo imeli uro prostega časa. 

Večina nas je odšla v McDonalds, nekateri so kupovali originalne Mozartove kroglice, ki so jih 

začeli izdelovati prav v Salzburgu, drugi so si s sladoledom v roki ogledovali izložbe na glavni 

ulici. Nikakor pa nam bi bilo dolgčas.  

 

Ko smo se najedli in odpočili, smo se odpeljali še do zadnje točke programa – obiskali smo  

rudnik soli v Halleinu. V predprostoru smo si oblekli zelo smešna oblačila, nato pa smo se z 

vlakom odpeljali v rudnik. Po kratki hoji po rovih smo si ogledali videoposnetek o nastanku 

rudnika, o prvem lastniku in njegovem življenju ter o pomenu pridobivanja soli. Potem smo 

se dvakrat spustili po drči v rudniku in poskusili, kako slana je sol. Po rudniškem jezeru smo 

se zapeljali tudi z ladjico. 

 

Res sem vesel, da sem se lahko udeležil ekskurzije in verjamem, da je ne bom nikoli pozabil. 

 

Max Gajič, 6. c 


