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 Drage dijakinje in dijaki!  

 

Pred vami je katalog s ponudbo ekskurzij, ki jih v letošnjem letu na šoli organiziramo v okviru 

izbirnih vsebin po prosti izbiri. 

Ekskurzije bodo izvedene na začetku jesenskih in majskih počitnic, maja, večinoma pa 

junija, v času mature.  

Vse podrobnejše informacije boste dobili pri mentorjih, ki bodo organizirali informativne 

sestanke za vas in vaše starše.  

 

Na ekskurzije se prijavite do petka, 9. oktobra, do 20. ure.  

Število prijav je omejeno na 45 (1 avtobus).  

Prijavni obrazec bo objavljen v spletni učilnici.  

 
  

 

št. 
IME EKSKURZIJE 

 

NOSILEC PROGRAMA 

TERMIN 

Določi šola 

naknadno 

Št. 

DNI 

1.  
Zgodovina in umetnost 

Dalmacije 

Marko Kastelic 
 

4 

2.  
Latinsko arheološki tabor – 

Provansa 

Marko Kastelic 
 

5 

3.  
Arheološki muzej v Zagrebu in 

arheološki najdišči Velike 

Malence in Drnovo 

Robert Šupe 

 
1 

4.  
Ekskurzija v Zagreb – verstva in 

etika 

Robert Šupe 
 

1 

5.  
PROVANSA 

Po poteh Van Gogha in 

Cezanna 

Polonca Kukec 

 

3 

6.  
PO TRUBARJEVI POTI 

Augsburg – Ulm – Tübingen - 

Derendingen 

Polonca Kukec 

 

2 

7.  EKSKURZIJA V BERLIN in POTSDAM 
Nataša Sekula Zupančič in 

Eva Starič  
4 

8.  BUDIMPEŠTA 
Jasmina Žagar 

 
2 

9.  NIZOZEMSKA 
Jasmina Žagar 

 
5 

10.  
PARIZ  

 

Elsa Louis in  

Verena Potočnik  
3 
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Zgodovina in umetnost Dalmacije 

naslov programa 

nosilec programa Marko Kastelic 

sodelavci Nevenka Malnarič Brulc in Barbara Maznik 

število ur 
4 dni 

program je 

namenjen 

dijakom klasične gimnazije  

velikost skupine 45 

okvirna cena 
Do 200 evrov 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Dubrovnik, Neum, Split, Trogir, Šibenik, Zadar, Nin 

cilji ekskurzije 

Spoznavanje antične dediščine Dalmacije, srednjeveške, renesančne in 

baročne arhitekture ter umetnosti in antične ter srednjeveške zgodovine 

dalmatinskih mest. Ekskurzija razvija in krepi tudi socialne veščine. 

vsebina 

programa 

Prvi dan: Odhod v večernih urah. 

Drugi dan: V dopoldanskih urah prihod v Dubrovnik in ogled mesta z lokalnim 

vodičem (obzidje, Knežji dvor, palača Sponza, Frančiškanski samostan z eno 

najstarejših lekarn v Evropi, cerkev sv. Blaža, katedrala Marijinega vnebovzetja). 

Nočitev v Neumu. 

Tretji dan: Zjutraj vožnja proti Splitu, kjer sledi ogled Dioklecijanove palače, 

katedrale sv. Duje in srednjeveškega dela mesta, ki je nastal na območju 

poznoantične palače. Sledi ogled ostankov antične Salone. 

Vožnja proti Trogirju, mestu na UNESCOvem seznamu svetovne dediščine, kjer 

sledi sprehod po središču mesta in ogled katedrale sv. Lovrenca.  

Vožnja proti Šibeniku, kjer si bomo ogledali mestni trg in katedralo sv. Jakova. 

Sprehodili se bomo po mestnem jedru.  

Četrti dan: Vožnja proti Zadru, kjer sledi ogled ostankov rimskega foruma, 

cerkve sv. Donata in katedrale sv. Anastazije. Pred odhodom proti Ninu se 

bomo sprehodili po Kalelargi. Strokovna ekskurzija se bo zaključila z ogledom 

Nina, političnega in verskega središča zgodnje hrvaške kraljevine.   

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

Delovni zvezek, aktivno sodelovanje na poti.  

posebnosti oz. 

način plačila 

Po položnicah na tri obroke.  
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Latinsko arheološki tabor – Provansa 

naslov programa 

nosilec programa Marko Kastelic 

sodelavci Elsa Louis, Barbara Maznik 

število ur 
5 dni 

program je 

namenjen 

dijakom klasične gimnazije 

velikost skupine 45 

okvirna cena 
Do 450 evrov 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Avignon, Orange, Pont du Garde, Nimes, Marseille 

cilji ekskurzije 

Spoznavanje antične dediščine Provanse, antične arhitekture ter umetnosti in 

antične ter srednjeveške zgodovine grških kolonialnih mest in rimske province. 

Ekskurzija razvija in krepi tudi socialne veščine. 

  

vsebina 

programa 

Prvi dan: Odhod iz Novega mesta v večernih urah. 

Drugi dan: V dopoldanskih urah prihod v Orange, kjer si bomo ogledali 

tamkajšnji slavolok zmage, in enega najlepše ohranjenih rimskih teatrov v 

Sredozemlju. Sledi nekaj prostega časa za kosilo in ogled mestnega muzeja, ki 

hrani bogato zbirko artefaktov iz antike v regiji. Popoldne sledi vožnja proti 

Avignonu, kjer je predviden ogled mesta. V poznih popoldanskih urah sledi 

delavnica prevajanja latinskih napisov ali delavnica iz obdobij papeške 

zgodovine, na katere cerkev ni najbolj ponosna. 

Tretji dan: Zjutraj si bomo ogledali središče Avignona in papeško palačo. Po 

ogledu se bomo odpravili proti Pont du Gard. Sledi ogled najvišjega akvedukta, 

ki so ga zasnovali Rimljani, ter kopanje v Le Gard Ou Gardon, od koder se 

ponuja veličasten pogled na most v treh nivojih. Sledi vožnja proti mestu Nimes, 

v bližini katerega bomo prespali. Večerne delavnice arheologije in prevajanja. 

Četrti dan: Jutranji vožnji v Nimes sledi ogled arene, Dianinega templja in 

obrambnega stolpa, ki je varoval antični Nimes pred zavojevalci. Nekaj 

prostega časa za kosilo in vožnja proti Marseilleu. Ogled modernega Marseillea 

in večerne delavnice o rimskih pomorskih bitkah.  

Peti dan: Ogled antičnega pristanišča Marselienses ter spoznavanje enega 

najbolj zloglasnih mest antičnega Mediterana. Preostanek popoldneva bomo 

preživeli na mestni plaži. V popoldanskih urah se bomo odpravili po azurni obali 

proti Sloveniji. Prihod v Novo mesto je predviden v jutranjih urah.    

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

Delovni zvezek, aktivno sodelovanje na poti. Priprava in preparacija materialov 

za delavnice. 

posebnosti oz. 

način plačila 

Po položnicah na tri obroke.  
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Arheološki muzej v Zagrebu in arheološki najdišči Velike Malence 

in Drnovo 
naslov programa 

nosilec programa 
Robert Šupe, prof. 

sodelavci 
Suzana Malnar, prof. 

število ur 
1 dan 

program je 

namenjen 

Dijakom 1. letnika 

velikost skupine 
Do 45 dijakov 

okvirna cena 

Prevoz (do 25 EUR),  

muzej (okoli 15 kun) 

 
pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Novo mesto-Zagreb-Velike Malence-Drnovo 

cilji ekskurzije 

Avtentični pouk z materialnimi zgodovinskimi viri 

vsebina 

programa 

 Arheološki muzej v Zagrebu z ogledom mestnega jedra 

 Arh. najdišče Velike Malence 

 Arh. najdišče Drnovo 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

Samostojen študij delovnega gradiva, nato prezentacija vsebine na terenu (V. 

Malence, Drnovo), oddaja pisnega poročila po koncu ekskurzije. 

posebnosti oz. 

način plačila 

V muzeju z gotovino, 

prevoz pa s položnico 
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Ekskurzija v Zagreb – verstva in etika 

naslov programa 

nosilec programa 
Robert Šupe, prof. 

sodelavci 
/ 

število ur 
1 dan 

program je 

namenjen 

Dijakom 3 letnika  

velikost skupine 
35 

okvirna cena 
Cca 20 EUR za prevoz, vstopnin ni 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Novo mesto-Zagreb-Novo mesto 

cilji ekskurzije 

Avtentični pouk o religijah z materialnimi, pisnimi in ustnimi viri 

vsebina 

programa 

1. Islamski center Zagreb 

2. Botanični vrt 

3. Staro mestno jedro (evangeličanska, pravoslavna in katoliška cerkev 

…) 

4. Čas za kosilo oz. za samostojen ogled mestnega jedra 

5. Vrnitev v Novo mesto 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

Študij gradiva, uporaba mestnega načrta in oddaja poročila o ekskurziji po 

vrnitvi domov. 

posebnosti oz. 

način plačila 

Le prevoz, s položnico. 
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PROVANSA 
Po poteh Van Gogha in Cezanna 

naslov programa 

nosilec programa Polonca Kukec, prof. 

sodelavci Natalija Petakovič 

število ur 3 dni (42 ur OIV)  / ČAS POTOVANJA: 4 dni (odhod pozno zvečer) 

program je 

namenjen 

dijakom 2. letnika, ki imajo izbirni predmet geografija; v primeru prostih mest tudi 

drugim 

velikost skupine zaključena skupina (po 45 dijakov) 

okvirna cena 

245 EUR /osebo (45 dijakov), 258 EUR/osebo (40 dijakov) 

*Cene so informativne. Končna cena bo znana, ko bodo objavljene cene 

vstopnin za l. 2016 in ko bo določen datum ekskurzije. 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

  

Pokrajina Provansa, Francija 

Nimes, Avignon, Pont du Gard, Beaucaire – Tarascon – les Baux – ARLES – 

Aigues Mortes – Camargue - Stes Maries de la Mer, Salon de Provence – Aix de 

Provence – Azurna obala 

 

cilji ekskurzije 

• priprava na potovanje v praksi 

• praktični preskus v  vodenju na poti 

• spoznati bogato zgodovino in umetnostno-zgodovinsko izročilo 

Provanse 

• preskusiti znanje jezika v avtentičnem okolju 

• spoznati francosko kulturo in kulinariko 

vsebina 

programa 

 

Provansa zagotovo sodi med najbolj opevane francoske pokrajine. Čarobna 

pokrajina je navdihovala pesnike, pisatelje in slikarje. Pokrajina slovi po 

nepreglednih nasadih sivke, čudovitih rečnih kanjonih in nasadih oljk, 

kostanjevih gozdov in prijetnih domačinih, ki ne zamudijo nobene partije 

balinanja. Igrive barve, bogate vonjave, romantične vasice, bogata 

zgodovina, spokojnost… To je Provansa. Van Gogh in Cézanne sta že vedela. 

 

1.DAN: NOVO MESTO – ITALIJA  

Zbor potnikov ob 21.00. Nočna vožnja mimo Ljubljane, Sežane in Benetk proti 

Genovi.  

 

2.DAN: PROVANSA – PONT DU GARD - AVIGNON   

Prebudili se bomo v Provansi in po slikoviti pokrajini nadaljevali vožnjo do 

Avignona, eno najbolj pomembnih mest v zgodovini Francije. Sloviti most čez 

reko Rono je znan že od 13. stoletja; sprva kot lesen most, nato kamnit, ohranili 

pa so se zgolj 4 od 22 obokov. Staro mestno jedro, obdano z obzidjem je od 

1995 na seznamu UNESCO-ve kulturne in naravne dediščine. Ogledali si bomo 

papeško palačo, Place de l'Horloge, …  Po ogledih se bomo podali do Pont du 

Garda, ki je prava mojstrovina rimske arhitekture v Franciji. Nastanitev v hotelu v 

okolici, večerja in nočitev. 
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3.DAN: ARLES – AIGUES MORTES – SAINTES MARIES-DE-LA-MER 

Po zajtrku si bomo ogledali Arles. V času Rimljanov je bilo mesto 

najpomembnejše v Provansi, o čemer priča tudi velik amfiteater, ki je od 1981 

pod UNESCO-vo zaščito. V njem še danes prirejajo številne prireditve. V kraju je 

živel in ustvarjal tudi slavni impresionist Vincent Van Gogh, mi pa se bomo 

sprehodili po njegovih stopinjah. Del dopoldneva bomo namenili tudi največji 

francoski tržnici na prostem, kjer bomo spoznali njihove obrtniške  izdelke in 

okušali tradicionalne dobrote provansalske kuhinje. 

Popoldne se bomo podali v pokrajino Camargue, kjer v narodnem parku 

domujejo jate plamencev in črede divjih konj. Ogledali si bomo srednjeveško 

utrdbo Aigues Mortes, od koder so sredi 13. stoletja na pot odjadrali udeleženci 

sedme križarske vojne.  

Popoldne bomo namenili obisku Saintes Maries-de-la-Mer, mesteca na obali 

delte Rone, nato pa bomo med številnimi mokrišči v delti Rone nadaljevali pot 

proti hotelu. Nastanitev, večerja in nočitev.  

 

4.DAN: LES BEAUX – SALON DE PROVENCE – AIX-EN-PROVENCE – AZURNA 

OBALA - ITALIJA – NOVO MESTO   

Po zajtrku bomo nadaljevali potovanje proti kraju Les Baux, po katerem je ime 

dobil boksit.  Nato si bomo ogledali še Aix-en-Provence, kjer je ustvarjal znani 

slikar Paul Cézanne. Sprehodili se bomo po starem mestnem jedru, mimo 

številnih vodnjakov in do Cours Mirabeau, ulici, obdanimi s palačami in 

krošnjami platan. 

 

V popoldanskih urah se bomo nad številnim letovišči Azurne obale in 

Ligurijeodpeljali proti Genovi, nato pa mimo Benetk proti Sloveniji. Prihod v Novo 

mesto v poznih nočnih urah. 

 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

• Opravljene zadolžitve  pred odhodom (referati) 

• Sodelovanje na ekskurziji  

• predstavitev referatov 

• izpolnjevanje delovnega zvezka 

posebnosti oz. 

način plačila 

- plačilo na obroke po položnici 

- možnost vplačila rizika odpovedi potovanja 
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PO TRUBARJEVI POTI 
Augsburg – Ulm – Tübingen - Derendingen 

naslov programa 

nosilec programa Polonca Kukec, prof. 

sodelavci Natalija Petakovič 

število ur 2 dni (24 ur OIV)  

program je 

namenjen 

dijakom 2. letnika, ki imajo izbirni predmet geografija; v primeru prostih mest tudi 

drugim 

velikost skupine do 45 dijakov 

okvirna cena 

 

145 EUR po osebi / najmanj 45 dijakov v avtobusu,  

156 EUR po osebi / najmanj 40 dijakov  

 

*Cene so informativne. Končna cena bo znana, ko bodo objavljene cene 

vstopnin za l. 2016 in ko bo določen datum ekskurzije. 
pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

  
Augsburg, Ulm, Tübingen, Derendingen 

cilji ekskurzije 

• priprava na potovanje v praksi 

• praktični preskus v  vodenju na poti 

• spoznati bogato zgodovino in umetnostno-zgodovinsko izročilo 

obiskanih krajev 

• preskusiti znanje tujega jezika v avtentičnem okolju 

vsebina 

programa 

 

Na potovanju bomo sledili poti, po kateri je s Kranjske na Würtemberško hodil 

Primož Trubar. Trubar se je neminljivo vpisal v zgodovino in zavest Slovencev. 

Našemu narodu je dal prve tiskane knjige in poskrbel, da smo tudi Slovenci 

lahko stopili v korak z ostalimi kulturnimi narodi. Med potjo bomo spoznavali 

številne kraje Koroške, Tirolske in Bavarske do doline reke Neckar in roba 

Schwarzwalda. 

 

1. dan:  NOVO MESTO – AUGSBURG – ULM –TÜBINGEN 

 

Odhod avtobusa iz Novega mesta ob 04.00 uri  izpred TUŠ-a. Vožnja skozi 

karavanški predor mimo Beljaka, Spittala in Salzburga v Nemčijo. Prvi daljši 

postanek bo v Augsburgu, prijetnem bavarskem mestu, ki ga je pomembno 

zaznamovala renesančna arhitektura. Ogledali si boste središče mesta z 

mogočno mestno hišo, Avgustovo fontano, stolnico in cerkvijo Sv. Ane, 

Fuggerjevo palačo, delavsko naselje Fuggerei, posebnost mesta, kjer so 

prebivali mestni reveži.  

Leta 1530 so tu sprejeli augsburško veroizpoved, h kateri je pristopil tudi Trubar. 

Po ogledu boste pozno popoldne pot nadaljevali do Ulma, mesta na Donavi, ki 

je bilo pomembno trgovsko in kulturno središče že v srednjem veku, danes pa 
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se ponaša z novo univerzo. Že od daleč vidna gotska stolnica ima najvišji 

cerkveni stolp na svetu, v notranjosti pa so ogleda vredni bogato izrezljani korni 

sedeži. Zvečer vožnja v okolico Tübingena, nastanitev v hotelu ali penzionu, 

večerja in prenočevanje. 

 

 

2. dan: TÜBINGEN – DERENDINGEN – NOVO MESTO 

 

Po zajtrku vožnja do Tübingena, najprej sprehod po slikovitem univerzitetnem 

mestu z živahnim kulturnim utripom. Tübingen leži ob reki Neckar in je bilo 

pomembno v času reformacije - tu je deloval tudi Trubar in dal leta 1550 

natisniti prvi slovenski knjigi (Katekizem in Abecednik). Sprehod ob reki in čez 

most Eberhardsbrücke in po očarljivi promenadi Platanenalle do mestnega 

trga. Osrednji trg krasijo Neptunova fontana ter pročelja impozantnih 

meščanskih stavb, pomemben poudarek pa ji daje mogočna mestna hiša iz 15. 

stol. Po kratkem počitku vožnja do predmestja Derendingen, kjer je Trubar med 

leti 1567-86 vodil župnijo. V tamkajšnji cerkvi sv. Gala je bil tudi pokopan.  

 

Po ogledu vrnitev po avtocesti mimo Münchna v Avstrijo in dalje v Slovenijo. 

Prihod v Novo mesto bo v poznih večernih urah. 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

• Opravljene zadolžitve  pred odhodom (referati) 

• Sodelovanje na ekskurziji  

• predstavitev referatov 

• izpolnjevanje delovnega zvezka 

posebnosti oz. 

način plačila 

- plačilo na obroke po položnici 

- možnost vplačila rizika odpovedi potovanja 
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EKSKURZIJA V BERLIN in POTSDAM 

naslov programa 

nosilec programa Nataša Sekula Zupančič in Eva Starič  

sodelavci 
 

število ur 40 ur 

program je 

namenjen 
dijakom 2. in 3. letnika 

velikost skupine 40 – 49 dijakov 

okvirna cena predvidoma 250 evrov (cena je odvisna tudi od števila prijav) 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Berlin in Potsdam 

cilji ekskurzije 

- Dijaki utrdijo in razširijo svoje znanje o zgodovinskih, socioloških, političnih in 

geografskih vidikih Nemčije, Berlina in Potsdama,  

- se seznanijo z znamenitostmi v obiskanih mestih in s pomembnimi imeni s področja 

politike, umetnosti, glasbe, literature,  

- svoje pridobljeno znanje preverijo z reševanjem delovnih listov med potekom 

ekskurzije (medpredmetni delovni zvezek bova pripravili mentorici v sodelovanju s 

kolegi),  

- predstavijo svoje medkulturne izkušnje, vtise in pridobljeno znanje o obiskanih 

mestih pri pouku jezika,  

- pridobljeno znanje nemščine utrdijo in preverijo ob komunikaciji v avtentičnem 

okolju.   

vsebina 

programa 

Udeleženci ekskurzije si bodo ogledali glavne mestne znamenitosti v Berlinu in 

Potsdamu. Za ekskurzijo so predvideni tudi obiski muzejev oziroma drugih stavb z 

vodenjem (nemški parlament, muzej DDR, Židovski muzej, Checkpoint Charlie, 

East Side Gallery, Cecilienhof … ). 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

Dijaki se na ekskurzijo pripravijo v dogovoru z učiteljicami nemščine (pripravijo krajšo 

ustno predstavitev na določeno temo), na ekskurziji rešujejo medpredmetni delovni 

zvezek. Po vrnitvi z ekskurzije predstavijo svoje vtise in pridobljeno znanje pri pouku 

jezika (npr. predstavitev fotografij, govorna vaja, kviz …).  

posebnosti oz. 

način plačila 

plačilo v dveh obrokih 
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BUDIMPEŠTA 

naslov programa 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Breda Vovko 

število ur 20 

program je 

namenjen 
Dijakom prvega letnika 

velikost skupine Najmanj 40 dijakov 

okvirna cena 95 € + vstopnine 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Okolica Blatnega jezera in Budimpešta 

cilji ekskurzije 

Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja umetnostno 

zgodovinskih slogov in razlog za njihov nastanek, ob tem pa predstaviti zgodovinski 

razvoj Avstroogrske monarhije in opisati njen pomen skozi čas. 

Poudarek bo na uvajanju dijakov v samostojno vrednotenje in podoživljanje 

likovnih stvaritev, ki pa izostri tudi občutljivost do stvaritev preteklosti in s tem za 

njihovo vrednotenje ter skrb in varovanje. 

 Samostojni ogledi, pa bodo omogočili dijakom odprto sprejemanje novega v 

umetnosti in na iskanje odgovorov na vprašanja, ki jih sporočajo likovne stvaritve. 

Ekskurzija prispeva, da dijak razume in sprejema različne stvaritve določene zvrsti 

oz. primerja sobivanje umetnosti v posameznih časovnih plasteh in dojame 

celovitost umetniškega izpovedovanja v različnih zgodovinskih  in družbenih 

prerezih. 

 

vsebina 

programa 

 Z dijaki si bomo ogledali kulturne in umetniške spomenike Budimpešte. Ne bomo 

pa pozabili tudi kulinarične sposobnosti Madžarov, zato bomo obiskali tudi 

Čardo, tipično madžarsko gostilno, se kopali v Blatnem jezeru in obiskali star 

bunker pod trdnjavo na Pešti. 

 Vsebina: 

1. dan 

Odhod avtobusa  izpred avtobusne postaje Novo mesto in vožnja mimo Maribora, 

Murske sobote in čez mejni prehod Dolga vas.  Pot bomo nadaljevali ob južni obali 

Blatnega jezera in ob opoldanskih urah prispeli v Budimpešto. Ogledali si bomo 

pomembnejše kulturne znamenitosti: Parlament, Trg herojev ……Postanek za 

sprehod bo v znameniti Vaci ulici. Večerja in prenočevanje.  
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2. dan 

 

Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti na desnem bregu reke Donave: star bunker 

oz bolnico iz druge svetovne vojne, Ribiško tdnjavo, Štefanovo cerkev… Nato 

bomo zapustili mesto in se po severni obali Blatnega jezera napotili proti domu. 

Vrnitev v poznih večernih urah.. 

 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

- Izpolnjevanje delovnih listov 

- Predstavitev posameznih spomenikov in obrti Madžarske 

Fotografije in predstavitev razstave 

posebnosti oz. 

način plačila 

 

V dveh obrokih 
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NIZOZEMSKA 

naslov programa 

nosilec programa Jasmina Žagar 

sodelavci Špela Debeljak 

število ur 
30 

program je 

namenjen 

Od 1. do 3. letnika 

velikost skupine 
Najmanj 40 dijakov 

okvirna cena 
230 € + vstopnine 

pot ekskurzije  oz. 

obiskani kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

ROTTERDAM - DELfT - DEN HAAG – SCHEVENINGEN - AMSTERDAM 

 

cilji ekskurzije 

Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja nizozemske 

zgodovine,  umetnostno zgodovinskih slogov in  opisati njihov  pomen skozi čas 

ter spoznati geografske značilnosti nizozemske. 

Spoznali bodo pomembne nizozemske umetnostne  spomenike s poudarkom na 

delih Vincenta Van Gogha in jih analizirali tudi s psihološkega vidika. 

 Se spoznali z naravoslovjem in s  tradicionalnimi nizozemskimi obrtmi, ki bodo 

predstavljeni v delavnici sirov, čokolade in izdelovanje tradicionalne obutve. 

Ob ogledu različnih delavnic bodo pridobili pasivno in aktivno besedišče v 

angleščini. 

Primerjali vlogo Amsterdama, Rotterdama in Haaga nekoč in danes ter izrazili svoj 

kritični pogled na to problematiko 

Kritično ocenili pomembnost ekologije v primeru pridobivanja različnih virov 

energije. 

 

vsebina 

programa 

1. DAN: SLOVENIJA - NA POTI 

Vožnja skozi Avstrijo in Nemčijo. 

 

2. DAN: ROTTERDAM - DELfT - DEN HAAG - SCHEVENINGEN 

Jutranji prihod na Nizozemsko. Najprej ogled Rotterdama, največjega 

pristaniškega mesta. Vožnja skozi novozgrajeno mestno središče in skozi del 

največjega svetovnega pristanišča.  

Sledi ogled Delfta, svetovno znanega po delftski keramiki, saj je prav preko 

delftskega pristanišča v preteklosti prihajal porcelan iz daljnega Vzhoda v 

Evropo. 

 Nadaljevanje vožnje do upravnega središča Južne Holandije, Den Haaga, 

glavnega mesta južne Holandije, ki velja za enega najbolj imenitnih in 

negovanih evropskih mest. Tu je prebivališče kraljeve družine in sedež 

nizozemske vlade.  
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Ogled  Scheveningena,  največjega  nizozemskem letovišča ob Severnem 

morju.  

Popoldan prihod v Amsterdam in panoramski ogled mesta. 

  

3. DAN:  MLINI NA VETER - SIRARNA - COKLARNA – CVETJE 

 Ogled znamenitosti in tradicionalne holandske obrti: mlini na veter, ribiške 

vasice, sirarne in coklarne.  

Spoznali si bomo še park Keukenhof, ki ima eno najlepših cvetličnih razstav na 

svetu. Sprehodili se bomo  med številnimi cvetličnimi nasadi, gredicami in vrtovi.  

Popoldan še vožnja v Amsterdam ter informativni ogled mesta.  Nočitev. 

 

4. DAN: /sobota / AMSTERDAM 

Po zajtrku podrobnejši ogled znamenitosti Amsterdama, nizozemske prestolnice: 

trg Dam, Židovska četrt, Kraljeva palača, Nova cerkev, hiša Ane Frank, kjer 

bomo spoznali tudi problematikov židov med drugo svetovno vojno.. Po ogledu  

hiše Ane Frank  vožnja z ladijco po kanalih.  

Popoldne ogled muzeja Vincenta Van Gogha in Hiše voščenih lutk. 

Zvečer odhod iz Amsterdama in nočna vožnja proti domovini. 

 

5. DAN:  NEMČIJA - SLOVENIJA 

Predviden prihod v Slovenijo v dopoldanskih urah 

 

zadolžitve dijakov 

pred – med – po 

ekskurziji 

- Izpolnjevanje delovnih listov 

- Predstavitev posameznih spomenikov in obrti nizozemske 

- Psihološke risbe čustev v muzeju 

- Fotografije z izseki cvetja ali ulic  

posebnosti oz. 

način plačila 

- Plačilo v treh obrokih 
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PARIZ  
(3 dni, letalo) 

naslov programa 

nosilec 

programa 
Elsa Louis, Verena Potočnik 

sodelavci  

število ur 
3 dni 

 

program je 

namenjen… 
vsem dijakom 

velikost 

skupine 
do 40 oseb 

okvirna cena okoli 420 € (na 5 obrokov) in 20 € (za podzemno in vstopnine) 

pot ekskurzije  

oz. obiskani 

kraji  

(ne avtobusni 

ogledi)                    

Pariz, FR (letalski prevoz z enega od bližnjih letališč) 

cilji ekskurzije 

 

Dijaki  

- se seznanijo z utripom in življenjem francoske prestolnice, 

- spoznavajo kulturno, nacionalno in socialno raznolikost Pariza, 

- z obiskom različnih kulturnih in izobraževalnih ustanov sodelujejo pri 

medpredmetnem povezovanju (ZGO, UM, naravoslovje, SOC), 

- vadijo razumevanje in komunikacijo v francoščini oz. tujem jeziku, če se pri 

pouku učijo francoščino. 

 

vsebina 

programa 

 

Ogled nekaterih znanih pariških znamenitosti in pomembnih ustanov (mestna hiša, 

muzej Centre Georges Pompidou, Louvre, katedrala Notre Dame, Conciergerie 

(ječa v času francoske revolucije), Sainte Chapelle (kraljeva kapela), Palača 

odkritij - Palais de la découverte, Montmartre, Elizejske poljane, Eifflov stolp,  

Latinska četrt itd.).  

Natančen program in potek ekskurzije bo predstavljen, ko bosta znana termin 

ekskurzije in nastanitev. 

 

zadolžitve 

dijakov 

pred – med – 

po ekskurziji 

Med: reševanje nalog v DZ 

način plačila, 

posebnosti 

5 obrokov, denar za vstopnine bodo udeleženci plačali posebej na začetku 

ekskurzije 

 


