
    Osnovna šo la  France ta  Bevka      U l ica  Pohorskega  bata l j ona 1      1113 L jub l j ana  

  01  568 70  10       in fo@francebevk .s i      www.f rancebevk .s i  
____________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Ustanoviteljica 

           

 
JEZIKOVNA EKSKURZIJA NA AVSTRIJSKO KOROŠKO 

31. 5. 2022 
 
V torek, 31. 5. 2022, smo se učenci nemščine, francoščine in latinščine odpravili na jezikovno 
ekskurzijo. Na to sončno torkovo jutro smo se nekaj minut čez sedem vsi zbrali na ploščadi pred 
šolo. Razdelili smo si šolsko malico in se vkrcali na dvonadstropni avtobus. Počasi smo se odpravili 
proti avstrijski Koroški. 
 
Na avtobusu je vladalo sproščeno vzdušje, saj smo se vsi 
zavedali, da bi bili v tem času lahko v šolskih klopeh. Po 
približno dveh urah vožnje smo prispeli  do naše prve 
destinacije – opičji hrib Affenberg. V tem parku smo imeli 
vodnico, ki nam je najprej predstavila pravila obnašanja in nas 
nato popeljala v svet opic. Opičji hrib je majhno ograjeno 
območje, po katerem se opice prosto sprehajajo in tam živijo. 
Med ogledom so nas čudno gledale, še posebej pa vodnico, ki 
je imela pripasano torbo s svežim sadjem, ki ga opice 
obožujejo. Od tu sem si najbolj zapomnil opičji IQ test, ki je 
izgledal kot logična uganka. Po ogledu smo v parku pomalicali 
in se odpravili naprej. 

 
 
Po kratki vožnji smo prispeli do Vrbe (Velden) in se sprehodili do jezera Wörthersee. To je največje 
jezero na avstrijskem Koroškem. Večina učencev si je tu privoščila slasten sladoled. Seveda je naša 
nemščina še nekoliko šibka, zato je nismo uporabljali za pogovore z natakarji. Večinoma smo se 
pogovarjali v angleščini. Tako se je končala naša druga postaja. 
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Odpravili smo se naprej. Avtobus nas je peljal proti najvišjemu stolpu na Koroškem. Pyramidenkogel 
je visok kar sto metrov, izdelan pa je iz lesa. Do vrha se lahko pride po stopnicah ali pa z dvigalom. 
Razgled z vrha je bil čudovit. Videli smo številne vrhove Alp in nekaj sinjemodrih jezer. Razgled smo 
vsi uporabili za kakšno fotografijo. Kdor je želel, se je lahko s stolpa spustil po toboganu. Spustili 
smo se skoraj vsi. V toboganu so nas zavili v žakelj, nam nadeli zaščito za komolce in nas spustili po 
zavitem toboganu. Spust traja približno dvajset sekund, hitrost pa naraste do 40km/h. Potem smo 
pojedli kosilo in se odpravili naprej. 

 
 
Naša zadnja postaja je bil Minimundus. Ta mi je bil najbolj všeč. Zelo mi je bil všeč pomanjšan Taj 
Mahal. V tem parku smo ostali še dve uri in so si vse do dobra ogledali. Šli smo celo v 4D kino. Po 
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ogledu smo se čez prelaz Ljubelj vrnili v Slovenijo in malo pred sedmo uro zvečer prispeli v 
Ljubljano. 
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