
DUNAJ
EKSKURZIJA UČENCEV, KI OBISKUJEJO NEOBVEZNI IN 

OBVEZNI  IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

4., 5., 6., 7., 8. IN 9. RAZRED



Prišel je tako pričakovani 28. maj, dan ko smo se zgodaj zjutraj ob 5.00 podali na Dunaj. 
Naš prvi cilj je bila Hiša morja „Haus des Meeres“. Pot do tja je vodila pa dunajskih 
ulicah:

Pred nami Hiša morja Na dunajskih ulicah v soboto zjutraj



NA POTI DO HIŠE MORJA…

Štejemo, štejemo, …  vsi smo, zato se dogodivščina lahko prične.



Obiskovalci se lahko dobesedno sprehodijo skozi morje in občudujejo podvodni svet Atlantika.  Več kot tisoč rib, 

kot so na primer morski psi, babice, ostrižnjaki in morski golobi, plava z vseh strani. Hiša morja se nahaja v bivšem 

protiletalskem stolpu iz 2. svetovne vojne. Na 5.000 kvadratnih metrih skupne površine v 11 nadstropjih si je 

mogoče ogledati 10.000 živali – od želv, skatov, krokodilov, kuščarjev vseh vrst, kač, sladkovodnih in slanovodnih rib 

ter opic do ptic, netopirjev in mrčesa.

ČAKANJE SMO IZKORISTILI ZA 

NEKAJ SPOMINSKIH FOTOGRAFIJ





S pol milijona litri prostornine se Hiša morja na Dunaju ponaša z največjim morskim akvarijem v 

Avstriji. Zdaj so v njem zgradili še desetmetrski stekleni predor, ki vodi skozi akvarij in v katerem lahko 

obiskovalci podvodni svet opazujejo z vseh zornih kotov. Tak predor naj bi bil edinstven na svetu, saj ni 

pritrjen na tla, zato je ribe mogoče opazovati tudi pod nogami. 

VSTOPIMO V HIŠO MORJA…

http://www.haus-des-meeres.at/






MORENA MEDUZE





SPOMINKI…



POGLED NA DUNAJ…



NHM Dunaj je eden največjih muzejev 

in ne univerzitetnih raziskovalnih 

institucij v Avstriji. 39 razstavnih 

prostorov muzeja obsega 8.460 

kvadratnih metrov in predstavlja več 

kot 100.000 predmetov.  V njem je 30 

milijonov predmetov, ki so na voljo 

več kot 60 znanstvenikom in številnim 

gostujočim raziskovalcem, povezanih s 

humanističnimi znanostmi, znanostmi 

o Zemlji in o življenju.  

NARAVOSLOVNI  MUZEJ 



RAZISKOVANJE  V  PRVEM NADSTROPJU







MED DINOZAVRI…







MLADE RAZISKOVALKE…



V DRUGEM NADSTROPJU NARAVOSLOVNEGA MUZEJA…









NEUSTRAŠNI RAZISKOVALCI…



ZVERI NA VARNEM, ZA STEKLOM…



PO USPEŠNEM RAZISKOVANJU SE PRILEŽE PRIGRIZEK





VOŽNJA PO RINGU: avstrijski parlament



URANIA, 

astronomski 

observatorij



VOŽNJA Z LADJO PO KANALU REKE DONAVE



PRED VSTOPOM NA LADJO, POTRPEŽLJIVO ČAKANJE…



VOŽNJA Z LADJO







GRAFITI  NA STANOVANJSKIH ZGRADBAH OB KANALU



ŠE UTRINKI SOBOTNEGA DNE…

Z 1,7 milijona prebivalcev je Dunaj največje mesto v Avstriji, njeno kulturno in politično središče. Polni lepih vtisov smo 

pozno popoldan zapustili mesto in se odpeljali domov. Ura je bila 22.00, ko smo prispeli v Miklavž in staršem hiteli 

pripovedovati kaj vse smo ta dan videli in doživeli.        



KAM NASLEDNJE LETO:

SALZBURG – RUDNIK SOLI V HALLEINU 



HIŠA NARAVE


