
ŠVICA – STRASBOURG –
EUROPA PARK

STROKOVNA EKSKURZIJA UČENCEV IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA

8. 4. – 10. 4. 2022



Naša dogodivščina se je pričela v petek, 8. aprila. 

Po več dve letnem čakanju, nam je tokrat 

vendarle uspelo. 

Učenje drugega tujega jezika nam nudi možnost, 

da si lahko ogledamo in obiščemo nemško 

govoreče države, pri tem pa se še neizmerno 

zabavamo. 

Pa si poglejmo, kam nas je pot zanesla tokrat.



ŠVICA - njeno uradno ime v latinščino prevedemo kot Confoederatio

Helvetica,kar pomeni Švicarska konfederacija, od koder izhaja kratica CH 
za Švico 

Gre tudi za zibelko vsem poznanega znanstvenika Alberta Einsteina. 

Švica leži v osrčju Evrope. Svojo 1.935 kilometrov dolgo mejo deli s 

petimi državami: Italijo, Francijo, Nemčijo, Avstrijo in Lihtenštajnom. 

Prav tako svojo regijo deli kar na 26 kantonov, pri tem pa vsak kanton 

odloča o svoji interni organizaciji. Ima več kot 8 milijonov prebivalcev. 

Glavno, a ne največje mesto, je Bern, Zürich velja za največje mesto. 

Ima kar štiri uradne jezike; poleg nemščine, francoščine in 

italijanščine tudi retoromanščino. Denarna valuta je švicarski frank 

(CHF). Alpe pokrivajo približno 58 odstotkov države. Švica je država, 

bogata z vodo. Ren je glede na dolžino 375 kilometrov najdaljša reka v 

Švici. 

Naš prvi cilj je bil ogled Renskih slapov.



Renski slapovi – spadajo med sedem svetovno najbolj znanih slapov. Renski 

slapovi so s 23 m višine in 150 m dolžine najširši slapovi Evrope. Nahajajo se blizu mesta 
Schaffhausen v severni Švici. Schaffhausen je malo mestece severno od Züricha, natančneje ob 
reki Ren blizu meje z Nemčijo. Je glavno mesto istoimenskega kantona in šteje okrog 35.000 
prebivalcev.





PRED RENSKIMI SLAPOVI



BASEL - tretje največje švicarsko mesto, leži tik ob meji s Francijo in Nemčijo. Lega ob 

plovni reki  Ren je mestu omogočila razvoj na račun trgovanja. Še danes je po zaslugi 
farmacevtske in kemične industrije, bančništva in arhitekturnih birojev eno bogatejših mest v 
Evropi. Med drugim se ponaša z najstarejšo univerzo v Švici, katere nastanek sega v 16. stoletje. 
Poleg tega je pomembno kulturno središče, saj ima številne galerije in več kot štirideset 
muzejev.



SPREHOD DO 

MESTNEGA JEDRA



V Baslu so poleg farmacevtov zelo znani urarji in 
draguljarji. Basel je rojstno mesto teniškega igralca 
Rogerja Federerja.



Glavne 

znamenitosti 

se nahajajo v 

zgodovinskem 

središču okrog 

tržnice. 

Obstajajo 

priročne 

sprehajalne 

poti za turiste. 



MESTNA HIŠA 

Mestna hiša je bila postavljena po potresu leta 1513 iz rdeče opeke v 

poznogotskem slogu. Kasneje so bili strukturi prizidani gospodarsko 

poslopje in stolp. Danes v mestni hiši sedijo mestna hiša in oblasti 

kantona Basel-Stadt. Stene ene od dvoran je poslikal veliki umetnik Hans 

Holbein (mlajši).



BASELSKI MÜNSTER - prvotno katoliška stolnica, danes pa evangeličanska reformirana 
cerkev. Ena glavnih znamenitosti Basla dodaja poudarek z arhitekturo iz rdečega peščenjaka in 
barvnimi strešniki, dvema vitkima stolpoma in glavno streho v obliki križa. Švicarski popis 
kulturnih dobrin nacionalnega in regionalnega pomena navaja Münster kot dediščino državnega 
pomena.



Pogled na Basel



STRASBOURG – glavno mesto regije Alzacije v Franciji.  V Evropski uniji  ima Strasbourg 

pomembno vlogo, saj je tu od leta 1949 sedež Sveta Evrope. V mestu je Evropsko sodišče za človekove 
pravice, pa tudi eno od dveh sedežev Evropskega parlamenta (drugi sedež je v Bruslju).

EVROPSKI 

PARLAMENT

V Strasbourgu je 

uradni sedež 

Evropskega 

parlamenta. Tukaj 

se evropski 

poslanci enkrat 

mesečno zberejo 

na plenarnem 

zasedanju, na 

katerem 

obravnavajo 

predloge evropske 

zakonodaje in o 

njih glasujejo. 



Razlog za obisk Strasbourga je bil predvsem ta, da obiščemo pomembnejše institucije EU, 

postanek pa smo izkoristili tudi za ogled mesta. Na koncu pa tam tudi prespali, nabrati smo si 

morali novih moči, saj nas je naslednji dan čakala velika dogodivščina.

EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE



SVET EVROPE -
vodilna organizacija za 

varovanje človekovih 

pravic v Evropi, sestavlja 

ga 46 držav članic, od 

tega 27 članic EU



OGLED ZNAMENITOSTI MESTA STRASBOURG: zaradi spremenjenega prometnega režima v 
mestu, smo se peš odpravili do centra, kar pa je povzročilo, da smo ogled mesta namesto z 
ladjico nadaljevali z vlakcem. 



Katedrala Notre-Dame - danes je z 142 m šesta najvišja cerkev na svetu in največja v 

celoti zgrajena v srednjem veku. 

Nahaja se v zgodovinskem 

središču mesta. Od leta 1988 je 

bila razglašena za eno od 

svetovnih znamenitosti. 



Maison Kammerzell

Kammerzellova hiša je ena 

najbolj znanih srednjeveških hiš 

v Strasbourgu, odlično 

ohranjena do danes.

Zgrajena je bila v 15. stoletju.

Takrat je bila v kletnih prostorih 

trgovina. Okna hiše so 

okrašena z rezbarijami, ki 

prikazujejo mitološka bitja, 

zgodovinske osebnosti in 

svetopisemske osebe. Zanimivo 

je, da se nobena od figur na 

stavbi ne ponovi.

Danes je v hiši Kammerzel

restavracija in majhen hotel s 3 

zvezdicami. 



"Petite France"
Romantična in slikovita četrt, vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. V daljnem 16. 

stoletju so se tu naselili ribiči in obrtniki, ki so se ukvarjali s preobleko usnja, zato  je na ulicah 

zaživel neprijeten vonj. Zdaj je "Petite France" postalo izvrstno zgodovinsko okrožje s 

popločenimi hišami, balkoni, pokopanimi v cvetju, mirnimi uličicami in pokritimi mostovi čez 

reko Ile.



Večerja v restavraciji La Chaîne d’Or



Utrinki Strasbourga

Nočitev v hotelu v Strasbourgu



Zajtrk v hotelu



RUST- mesto se nahaja v deželi Baden-Württemberg, najbolj znano  je zaradi 

tematskega zabaviščnega parka v Evropi- EUROPA PARK-A .  

Europa Park je razdeljen na 18 tematskih sklopov, od tega je 14 držav (Slovenije ni 

med njimi), pri katerih najdemo svojstvene značilnosti. Npr. v Avstriji prevladujejo 

gore, v Italiji Benetke in Rim, v Grčiji vodne naprave, v Rusiji vesoljski program…

Vsako leto ga obišče neverjetnih pet milijonov ljudi. Na dan med 20.000 in 40.000. 

Med obiskovalci smo bili tudi mi.

, 
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ATRAKCIJE EUROPA PARKA





TAKO SE JE PRIČELO NEDELJSKO JUTRO V EUROPA PARKU…

Zjutraj ob 9.00, na poti do parka. 



SKUPINSKA SLIKA OB 9.00. KOMAJ ŽE ČAKAMO, DA SE ZABAVA PRIČNE. 



SEDAJ SMO PA ŽE RES NESTRPNI, ŠE MALO…



VOŽNJA Z VLAKCEM PO PARKU IN PANORAMSKI POGLED NA PARK. 







TAKO PA SMO IZGLEDALI OB ODHODU IZ EUROPA PARKA. 



Po dolgi vožnji z avtobusom smo se v ponedeljek zgodaj zjutraj vrnili 
v Miklavž. Vsem udeležencem strokovne ekskurzije se zahvaljujem za 
odlično klimo in dobro voljo, ki je ni zmanjkalo. 

Kam pa nas bo pot vodila septembra 2024?
Bonn – Köln - Phantasialand

BONN

Začetki Haribo-ja segajo v leto 1920, ko je v predmestju Bonn-a Hans Riegel, začel 
izdelavo prvih gumi bonbonov. Od takrat je podjetje raslo s svojimi uspehi, vendar pa je 
filozofija ostala takšna kot ob začetku, saj gre še vedno za družinsko podjetje, ki je ime 
dobilo kot akronim za HAns RIegel BOnn. 

Bonn je rojstno mesto skladatelja Ludwiga van Beethovna

Zoološki muzej Alexander Koenig - je eden največjih muzejev naravne zgodovine na 
svetu.

Kaj je skupnega Haribo bonbonom, Ludwigu van Beethownu, Zoološkemu muzeju?

Mesto Bonn.



KÖLN  - PHANTASIALAND

Ogled mesta Köln z znamenitostmi, panoramska vožnja z ladjo po reki. Možnost obiska 

Muzeja čokolade. Naslednji dan, dan za sprostitev in zabavo  z obiskom Phantasialand-a.

Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Jezik je ključ do sveta.


