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V šolskem letu 2011/2012 dijakom na Gimnaziji Novo mesto ponujamo 9 ekskurzij.  

ekskurzija nosilec programa letnik stran 

Praga Krešimir Tomas,  

Nevenka Malnarič Brulc 

1. 3 

Dunaj Jasmina Ţagar 1. 5 

Munchen Polonca Kukec 2. 8 

Sarajevo Marko Arnuš 3. 10 

Oglej, Padova, Ravena Barbara Maznik, 

Nevenka Malnarič Brulc 

2.k in 3.k 12 

Pod olimpijskimi krogi Polonca Kukec 1.š, 2.š in 

3.š 

14 

London Verena Potočnik 1.-3. 16 

Nizozemska Jasmina Ţagar 1.-3. 18 

Provansa Polonca Kukec 1.-3. 21 

 

 

Na ekskurzije se je potrebno prijaviti s prijavnico, kjer so navedeni tudi pogoji udeleţbe in 

pravila vedenja na ekskurziji.  

Prijavnico oddate Nevenki Malnarič Brulc v kabinet 109 do 30. 9. 2011.  

Če se boste prijavili na več ekskurzij, izpolnite prijavnico za vsako posebej. 
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OD PRAGA DO PRAGA 

15. – 18. 3. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

Krešimir Tomas, Nevenka Malnarič Brulc 

sodelavci Neţa Vilhelm 

število ur 40 

program je 

namenjen 

Dijakom 1. letnika 

velikost skupine Največ  90 dijakov 

okvirna cena 110€ 

(avtobusni prevoz, hotel v Pragi ali okolici mesta v več posteljnih sobah, 
vsi ogledi po programu, DDV in  osnovno nezgodno zavarovanje) 

kraj izvedbe                           Praga, Češka 

cilji projekta - Spoznavanje Prage (srednjeveško mesto – sodobno mesto) 
- Seznanitev z življenjem Judov v Pragi in Evropi nekoč in danes 
- Aktivno vključevaje dijakov v izvedbo ekskurzije 

vsebina 

programa 

1. DAN: – odhod iz NM v večernih urah (23h) izpred Tuša, vožnja 
mimo Dunaja do Prage, kamor prispemo dopoldne 
 

2. DAN: – prihod v Prago in ogled mestnih znamenitosti 
- Židovska četrt 
- Španska sinagoga 
- Judovski muzej 
- Staromestni trg 
- cerkev Sv. Nikolaja 
- gotska Tinska cerkev 
- Stara Mestna hiša 
- Karlov most 
- check in v hotelu  

 
3. DAN: - Praga; ogled gradu Hradčani in odhod proti domu 
- zajtrk v hotelu in check out 
- cerkev Sv. Srca Jezusovega (arhitekt J. Plečnik) 
- Žižkovo 
- grad Hradčani (gotska cerke Sv. Vita, Kraljeva palača, Zlata ulica) 
- prosto na Staromestnem trgu 
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- odhod iz Prage okoli 16.00, vožnja mimo Dunaja proti domu.  

        4. DAN: - Prihod  domov v zgodnjih jutranjih urah. 

zadolţitve 

dijakov 

Pred ekskurzijo priprava posameznih kratkih predstavitev, priprava 
zanimivosti o poti, krajih, običajih. Na ekskurziji izpolnjevanje delovnega 
zvezka. 

posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 5. 2. 2012 
2. obrok do: 5. 3. 2012 
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DUNAJSKA ZGODBA 

11. – 12. 5. 2012 

 

naslov programa 

nosilec 

programa 

Jasmina Ţagar 

sodelavci Marinka Kovač , učitelj nemščine 

število ur 20 

program je 

namenjen 

Dijakom 1. letnika  

velikost skupine najmanj 40 

okvirna cena 95 € + vstopnine 

kraj izvedbe                           Gradec, Bärnbach, toplice Blumau, Dunaj 

cilji projekta Pomemben cilj ekskurzije je omogočiti dijakom pregled razvoja 

umetnostno zgodovinskih slogov in razlog za njihov nastanek, ob 

tem pa predstaviti zgodovinski razvoj Hasburške monarhije in 

opisati njen pomen skozi čas. 

- Spoznali in povezali  Dunaj kot nekdanjo prestolnico, z 

zgodovino slovenskega naroda in poudarili, da so pri znanih 

spomenikih avstrijske prestolnice sodelovali tudi Slovenci. 

- Spoznali  pomembne dunajske umetnostne  spomenike s 

poudarkom na delih modernega dunajskega vsestranskega 

umetnika Hundertwasserja 

- Pridobili pasivno in aktivno besedišče v nemščini  

- Primerjali vlogo Dunaja nekoč in danes ter izrazili svoj 

kritični pogled na to problematiko 

- Se spoznali z naravoslovjem in glasbeno umetnostjo s 

pomočjo eksperimentalnih vaj v Hiši glasbe 

- Kritično ocenili pomembnost ekologije v primeru topliškega 

kompleksa in seţigalnice 

 

Poudarek bo na uvajanju dijakov v vrednotenje in podoţivljanje 

likovnih stvaritev, ki pa izostri tudi občutljivost do stvaritev 

preteklosti in s tem za njihovo vrednotenje ter skrb in varovanje 
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vsebina 

programa 

1. dan: NOVO MESTO - DUNAJ   

Odhod iz Novega mesta ob 05.00 uri izpred TUŠ-a. 

Voţnja  preko Šentilja  v Avstrijo.  

Prvi postanek bo v kraju Blumau, kjer so znamenite toplice, ki jih je 

načrtoval arhitekt Hundertwasser. Sledi voden ogled topliškega 

kompleksa in spoznavanje skrbi za okolje, ki jo vključujejo v 

organizacijo del v toplicah. 

Po prihodu na Dunaj  najprej  postanek pri Belvederu ter ogled 

galerije Gornji Belveder (Gustav Klimt).  

Nato orientacijski avtobusni ogled mesta po Ringu: Karlova cerkev, 

Umetnostnozgodovinski  in Naravoslovni muzej, Drţavna opera, 

Mestna hiša, Hofburg, Parlament, Dvorno gledališče, Votivna 

cerkev in Univerza, Uranija.  

Po ogledu Naravoslovnega muzeja prihod v sam center Dunaja 

mimo Hofburga (poudarek na umetnostno zgodovinskih slogih), 

Albertine do  Kapucinske grobnice.  

Sledi ogled Kapucinske grobnice, kjer bomo spoznali  kratko 

zgodovino Habsburţanov ob pregledu  kronološko postavljenih 

sarkofagov. 

Nato ogled  Štefanove cerkve kjer imamo pokopanega našega Jurija 

Slatkonjo, dunajskega škofa in ustanovitelja slavnega zbora 

Dunajskih pojočih dečkov. Z dvigalom se bomo povzpeli na zvonik 

in si ogledali Dunaj iz ptičje perspektive. 

Kasneje sprehod in doţivljanje bleščečega Dunaja na promenadnih 

ulicah Graben in Kärntnerstrasse,  kjer ne bomo zgrešili kakšne 

prave dunajske slaščičarne z obvezno »Sacher« torto.  

Popoldne ogled Hiše glasbe. Spoznali boste moderen in zanimiv 

muzej  - delavnico, ki v petih nadstropjih predstavlja glasbo od 

avstrijskih mojstrov pa vse do računalniških eksperimentov  z 

zvokom. Lahko dirigirate dunajskim filharmonikom in sestavite 

lastno melodijo.  

Zvečer  ogled zabaviščnega parka Prater . Prihod v hotel in nočitev. 

2.dan: DUNAJ  

Po  zajtrku voţnja do novega dela Dunaja z UNO centrom ter 
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ogled toplarne in seţigalnice odpadkov  v Spittelau.  

Dopoldne ogled muzeja Kunst Haus Wien in Hundertwasservillage. 

V muzeju so pripravljene ustvarjalne delavnice s poudarkom na 

moderni umetnosti. Izdelali bomo osnutke ilustracij. 

Nato  ogled baročnega dvorca in parka, Schönbrunn. Spoznali boste 

številne sobane, med njimi Zrcalno dvorano, kjer je imel šestletni 

Mozart svoj prvi solistični nastop in kjer je Marija Terezija prisegla 

kot cesarica, porcelanasto sobo, kitajsko sobo ... Po ogledu dvorca 

bomo nadaljevali v tamkajšnjem ţivalskem vrtu, ki je od lanskega 

leta bogatejši za 160 m dolg most, ki sega neverjetnih 10 m v višino. 

Z mostu se nam bo odprl čudovit razgled na ţivalski  vrt, park 

Schonbrunn in mesto Dunaj. Oglede bomo zaključili s predstavitvijo 

v dvorcu: peko jabolčnega zavitka. 

Med voţnjo proti domu se bomo ustavili še v Gradcu in si ogledali 

stari del mesta z vzponom z zobato ţeleznico na grad. Nadaljevanje 

poti v vasico Bärnbach, kjer bomo obiskali slikovito cerkvico sv. 

Barbare (delo Hundertwasserja). Voden ogled po parku v bliţini 

cerkvice. 

Po krajšem postanku voţnja proti domu  in prihod v Novo mesto v 

poznih nočnih urah. 

zadolţitve 

dijakov 

- Fotografije z izseki likovnih stvaritev (priprava razstave in 

igre spomin v šoli) 

- Izpolnjevanje delovnih listov (barvice) 

- Osnutki ilustracij za Martina Krpana v novi preobleki 

 

posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 4. 4. 2012 

2. obrok do: 4. 5. 2012 
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MÜNCHEN IN BERCHTESGADEN 

11. – 12. 5. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

prof. Polonca Kukec 

sodelavci prof. nemškega jezika 

število ur 2 dni (20 ur) 

program je 

namenjen 

Dijakom 2. letnikov 

velikost skupine 48 ali 96 dijakov 

okvirna cena ok. 115 € (odvisna od števila prijavljenih)  

kraj izvedbe                           Muenchen, Berchtesgaden, Salzburg 

cilji projekta Spoznati bavarsko zgodovino in umetnost; mesti Muenchen in 

Salzburg v veliki meri poosebljata nemško oz. avstrijsko kulturo. 

Dijaki bodo imeli moţnost v avtentičnem okolju preveriti in 

izboljšati svoje znanje nemškega jezika.  

Obisk v rudniku soli ponuja vpogled v geološko zgodovino Evrope 

in   sodoben način rudarjenja. 

vsebina 

programa 

1. dan: petek 

Odhod avtobusa ob 4.00 iz Novega mesta. Voţnja mimo Ljubljane, 

Celovca in po turski avtocesti proti Münchnu. Po prihodu v 

München ogled znamenitosti bavarske prestolnice (olimpijski 

štadion, Karlstor, Frauenkirche, Marienpltaz, Viktualienmarkt) ter 

ogled Tehniškega muzeja oz. Biotehniškega muzeja. Zvečer 

namestitev v hotelu in nočitev. 

 

2. dan: sobota 

Po zajtrku voţnja proti jugu Bavarske. Obisk rudnika soli v 

nemškem Berchtesgadnu – geologija, kemija. Obisk Koenigseeja – 

ledeniško jezero v Bavarskih Alpah, nacionalni park. V kolikor bo 

čas dopuščal sledi še kratek postanek in sprehod po Salzburgu. 

Povratek proti domu ok. 23. ure. 
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zadolţitve 

dijakov 

Dijaki na poti rešujejo delovne zvezke, ki zajemajo vsebine iz 

geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, kemije, biologije in 

nemškega jezika. Na ekskurziji razvijajo veščine s področja rabe 

jezika in sporočanja. 

posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 5. 4. 2012 

2. obrok do: 5. 5. 2012 
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SARAJEVO 

28. – 29. 10. 2011 

naslov programa 

nosilec 

programa 

Marko Arnuš 

sodelavci Jelena Šikonja, Suzana Krvavica 

število ur 20 

program je 

namenjen 

dijakom 3. letnika 

velikost skupine največ 90 dijakov 

okvirna cena 90 € 

kraj izvedbe                           Sarajevo; Bosna in Hercegovina 

cilji projekta - Spoznavanje Bosne in Hercegovine ter Sarajeva 

- Krepitev medkulturne etike in strpnosti 

- Stik z dijaki gimnazije v Sarajevu 

- Vključevanje dijakov pri izvedbi ekskurzije 

 

vsebina 

programa 

- Potovanje od Novega mesta do Sarajeva in nazaj 

- Ogled Sarajeva (Baščaršija, sakralni objekti vseh verskih 

skupnosti v Sarajevu, Medresa, Svrzina kuća, Avaz Tower…) 

- Vojno Sarajevo (Tunel) 

- Druţenje z dijaki 4. gimnazije Ilidţa 

- Vrelo Bosne 

- Tematske predstavitve dijakov 

 

zadolţitve 

dijakov 

- Priprava in predstavitev kratkih vsebinskih prispevkov s 

področja geografije, sociologije, zgodovine, politike in 

kulinarike 

- Vodenje srečanja z dijaki iz Sarajeva (Ilidţe) 

- Predstavitev naše šole na večernem srečanju z dijaki iz 

Sarajeva (Ilidţe) 

- Izdelava dokumentarnega filmskega prispevka z ekskurzije 

- Izdelava plakata z utrinki z ekskurzije 

- Priprava in izvedba intervjujev v Sarajevu 

- Glasbena oprema ekskurzije in kratka predstavitev YU/BIH-

rock scene 

- Filmska oprema ekskurzije in kratka predstavitev YU ali BIH 
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filmografije 

- Literarna oprema ekskurzije in kratka predstavitev literarne 

zgodovine BIH/YU 

- Zadolţitve po predlogu/-ih dijakov 

 

Zadolţitve dijakov na ekskurziji se razdelijo na predhodnem 

sestanku (priprava na ekskurzijo) ali pri pouku sociologije. 

posebnosti 

način plačila 

OBVEZEN VELJAVNI OSEBNI DOKUMENT, dijakinje potrebujejo 

ruto (za obisk dţamije) 

1. obrok do: 4. 10. 2011 

2. obrok do: 24. 10. 2011 
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OGLEJ, PADOVA, RAVENA 

30. – 31. 3. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

Barbara Maznik, Nevenka Malnarič Brulc 

sodelavci  

število ur 2 dni 

program je 

namenjen 

Dijakom 2. k in 3.k 

velikost skupine Okrog 50 

okvirna cena Pribliţno 100€ 

kraj izvedbe                           Oglej, Ravena, Padova 

cilji projekta Cilj ekskurzije je zgodovinski in umetnostno zgodovinski vpogled v 

ţivljenje in umetnost Ogleja, Ravene in Padove, s poudarkom na 

zgodnje krščanskem obdobju in bizantinskem umetnostnem slogu.  

vsebina 

programa 

1. DAN: –  V Ogleju si bomo ogledali bogate arheološke ostanke 

antične Aquilleje. Aquilleja je bila namreč rimsko izhodišče za 

osvajanje slovenskega ozemlja in največje rimsko mesto v naši bliţini. 

Ogledali si bomo tudi baziliko posvečeno devici Mariji in Sv. 

Mohorju in Fortunatu, ki je bila sedeţ Oglejskega patriarha in se 

ponaša z največjim antičnim mozaikom v Evropi, ki meri kar 750 

m
2
 . Pot bomo nadaljevali proti Ravenni, kjer si bomo ogledali 

najlepše stvaritve bizantinske umetnosti na tem področju:  cerkev 

San Apolinare in Classe, San Vitale z mavzolejem Galle Placidije. 

Dijakom bomo pokazali še Dantejev grob in Teoderikovo grobnico. 

2. DAN: –  V Padovi si bomo ogledali  univerzo, ki je bila 

ustanovljena ţe leta 1222 in se ponaša z bogato tradicijo,  baziliko 

sv. Antona, Cappelo degli Scrovegni z znamenitimi Giottovimi 

freskami, Palazzo della Ragione... V večernih urah se bomo odpeljali 

proti domu. 

zadolţitve 

dijakov 

- pred ekskurzijo priprava posameznih kratkih predstavitev, priprava 

zanimivosti o poti, krajih, običajih. Na ekskurziji izpolnjevanje 

delovnega zvezka.  
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posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 23. 2. 2012 

2. obrok do: 23. 3. 2012 
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POD  OLIMPIJSKIMI  KROGI 

16. – 17. 4. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

prof. Polonca Kukec 

sodelavci prof. športne vzgoje 

število ur 2 dni (20 ur) 

program je 

namenjen 

dijakom 1., 2. in 3. letnika športne gimnazije 

velikost skupine Največ 48 dijakov 

okvirna cena ok. 115 € (odvisna od števila prijavljenih)  

kraj izvedbe                           Muenchen, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck 

cilji projekta Na ekskurziji bomo obiskali tri olimpijska mesta in poskušali začutiti, 

kakšen športni duh jih preveva danes. Muenchen je gostil poletne 

olimpijske igre l. 1972, v športno zgodovino pa se je ţal vpisal  

predvsem zaradi terorističnega napada na športnike. Garmisch-

Partenkirchen je gostil zimske olimpijske igre l. 1936, Innsbruck pa je 

bil prizorišče zimske olimpijade kar dvakrat, l. 1964 in l. 1976.  

Obisk Allianz Arene, najsodobnejšega nogometnega igrišča v Evropi. 

vsebina 

programa 

1. dan: Muenchen  

Po prihodu v mesto se bomo odpravili v Olimpijski park, ki je bil l. 

1972 prizorišče olimpijskih iger. Tam si bomo ogledali športni 

kompleks z znamenitim olimpijskim štadionom (vodeni ogled) ter se 

povzpeli na olimpijski stolp, ki je bil zaščitni znak munchenske 

olimpijade.   

Potem se bomo odpeljali še na obrobje Muenchna in si ogledali 

enega najmodernejših nogometnih štadionov našega časa, 

znamenito Allianz Areno. Sledil bo avtobusni ogled mestnih 

znamenitosti ter ogled starega mestnega jedra. Voţnja v hotel. 

Namestitev, večerja in prenočevanje.  

2. dan: Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck 

Po zajtrku nas bo pot najprej vodila proti Ga-Pa, potem pa se bomo 

z Bavarske odpeljali v prestolnico avstrijske deţele Tirolske, 
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Innsbruck. V obeh krajih si bomo ogledali športne komplekse, ki še 

danes gostijo športna tekmovanja najvišjega svetovnega razreda, saj 

sta tako Ga-Pa kot Innsbruck prizorišči tekem velike novoletne 

skakalne turneje vse od l. 1952.  

Glavno pozornost bomo namenili Innsbrucku, kjer si bomo ogledali 

skakalno areno Bergisl  z okoliškim olimpijskim športnim 

kompleksom. Nato se bomo odpravili v mestno središče in si 

ogledali znamenito »Zlato strešico« in ostale znamenitosti nekdanje 

cesarske prestolnice, pokukali pa bomo tudi v Olimpijski muzej. Po 

končanem ogledu bo sledila voţnja proti domu. Povratek v Novo 

mesto je predviden v poznih večernih urah.  

zadolţitve 

dijakov 

Dijaki pred ekskurzijo pripravijo prispevke o izbranih športnih 

panogah, športnih dogodkih, športnih objektih in posameznih 

športnikih oz. športnih klubih. 

Dijaki na poti rešujejo delovne zvezke, ki zajemajo vsebine iz 

geografije, zgodovine, zgodovine športa in nemškega jezika. Na 

ekskurziji razvijajo veščine s področja rabe jezika in sporočanja. 

posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 10. 3. 2012 

2. obrok do: 10. 4. 2012 
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LONDON 

30. 3. – 1. 4. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

Verena Potočnik 

sodelavci Mirjam Skube, Jasmina Ţagar 

število ur 30 

program je 

namenjen 

Dijakom od 1. – 3. letnika 

velikost skupine 25 – 35 dijakov 

okvirna cena 400 € (na 5 obrokov, letalski prevoz) 

kraj izvedbe                           London 

cilji projekta Dijaki  

- vadijo komunikacijo v angleščini, 

- se seznanijo z utripom in ţivljenjem britanske prestolnice, 

- spoznavajo kulturno, nacionalno in socialno raznolikost 

Londona, 

- spoznavajo umetnost in zgodovino Anglije in Londona, 

- z obiskom različnih kulturnih in izobraţevalnih ustanov 

sodelujejo pri medpredmetnem povezovanju (UM in ZGO, 

naravoslovje, SOC). 

vsebina 

programa 

Okviren program: 

1. dan – petek: Muzej znanosti, Hyde Park, Buckinghamska 

palača,  St. James Park, parlament, Westminster Abbey, 

Downing Street 10, Trafalgar Square, Picadilly Circus. 

2. dan – sobota: Narodna galerija, Camden z znano trţnico, 

kjer je opazna velika kulturna pestrost Londona, Britanski 

muzej. 

3. dan – nedelja: Tower of London, Tower Bridge, galerija Tate 

Modern, Shakespearjevo gledališče Globe, katedrala St. Paul, 

Covent Garden. 

zadolţitve 

dijakov 

Izpolnjevanje DZ med ekskurzijo, nekateri dijaki bodo zadolţeni 

tudi za kratke predstavitve pomembnejših znamenitosti / ustanov, ki 

si jih bomo ogledali, in za pripravo slikovnega gradiva za spletno 

stran; 7 do 10 dni pred odhodom bo organiziran informativni 

sestanek za udeleţence in njihove starše. 
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posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 15. 11. 2011 

2. obrok do: 15. 12. 2011 

3. obrok do: 15. 1. 2012 

4. obrok do: 15. 2. 2012 

5. obrok do: 15. 3. 2012 
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NIZOZEMSKA 

25. – 30. 4. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

Jasmina Ţagar 

sodelavci Špela Debeljak 

število ur 30 

program je 

namenjen 

Od 1. do 3. letnika 

velikost skupine Najmanj 40 dijakov 

okvirna cena 220 € + vstopnine 

kraj izvedbe                           ROTTERDAM - DELfT - DEN HAAG – SCHEVENINGEN - 

AMSTERDAM 

cilji projekta 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 

Voţnja skozi Avstrijo in Nemčijo. 
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2. DAN: ROTTERDAM - DELfT - DEN HAAG - SCHEVENINGEN 

Jutranji prihod na Nizozemsko. Najprej ogled Rotterdama, 

največjega pristaniškega mesta. Voţnja 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 voţnje do upravnega središča Juţne Holandije, Den 

Haaga, glavnega mesta juţne Holandije, ki velja za enega najbolj 

imenitnih in negovanih evropskih mest. Tu je prebivališče kraljeve 

druţine in sedeţ nizozemske vlade.  

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 voţnja v Amsterdam ter informativni ogled mesta.  

Nočitev. 

4. DAN: /sobota / AMSTERDAM 

Po zajtrku podrobnejši ogled znamenitosti Amsterdama, nizozemske 

prestolnice: trg Dam, Ţidovska četrt, Kraljeva palača, Nova cerkev, 

hiša Ane Frank, kjer bomo spoznali tudi problematikov ţidov med 

drugo svetovno vojno.. Po ogledu  hiše Ane Frank  voţnja z ladijco 

po kanalih.  

Popoldne ogled muzeja Vincenta Van Gogha in Hiše voščenih lutk. 

Zvečer odhod iz Amsterdama in nočna voţnja proti domovini. 

 

5. DAN:  NEMČIJA - SLOVENIJA 

Predviden prihod v Slovenijo v dopoldanskih urah. 
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zadolţitve 

dijakov 

- Izpolnjevanje delovnih listov 

- Predstavitev posameznih spomenikov in obrti nizozemske 

- Psihološke risbe čustev v muzeju 

- Fotografije z izseki cvetja ali ulic  

posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 20. 3. 2012 

2. obrok do: v20. 4. 2012 
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PROVANSA in AZURNA OBALA 

17. – 20. 5. 2012 

naslov programa 

nosilec 

programa 

prof. Polonca Kukec 

sodelavci prof. zgodovine ali umetnostne zgodovine ali francoščine 

število ur 5 oz. 4 dni  

program je 

namenjen 

Dijakom od 1. – 3. letnika  

velikost skupine Največ 48 dijakov 

okvirna cena ok. 230 € (odvisna od števila prijavljenih)  

kraj izvedbe                           
Provansa in Azurna obala (gl. kraje, poudarjene v programu) 

cilji projekta Spoznati provansalsko zgodovino, umetnost, kulturo ter njeno 

vlogo v Franciji nekoč in danes.  

V praksi uporabiti znanje francoskega jezika. 

vsebina 

programa 

1.DAN:  NOVO MESTO - ITALIJA 

Zvečer zbirališče potnikov ob 21.00 uri. Nočna voţnja mimo 

Ljubljane do mejnega prehoda Fernetiči. Po prestopu meje 

nadaljevanje proti Genovi. 

2.DAN: PROVANSA - PONT DU GARD - AVIGNON 

Prebudili se boste v Provansi in po slikoviti pokrajini nadaljevali 

voţnjo do Avignona, eno izmed najpomembnejših  mest v 

zgodovini Francije. Sloviti most čez reko Rono je poznan po tem, 

da je bil zgrajen v 13.stol., najprej kot lesen, nato kamnit, ohranili 

pa so zgolj 4 do 22 obrokov.. Njegovo staro središče je še vedno 

obdano z obzidjem. Ogled znamenitosti: Papeška palača, place de 

l’Orloge... Po ogledih voţnja do Pont du Garda, ki velja za pravo 

mojstrovino rimske arhitekture v Franciji. Nastanitev v hotelu v 

okolici. Večerja in nočitev. 
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3. DAN: Beaucaire – Tarascon – les Baux – ARLES – Aigues 

Mortes – Camargue - Stes Maries de la Mer 

Zajtrk in voţnja mimo slikovitih provansalskih krajev v Arles.  V 

času Rimljanov je bilo mesto najpomembnejše mesto v Provansi. 

Najbolj znamenit ostanek Rimljanov danes je velik amfiteater. Znan 

prebivalec Arlesa je bil slikar Vincent van  Gogh. Potem se bomo 

podali v pokrajino Camargue, kjer domujejo jate flamingov in črede 

divjih konjev. Sledil bo še ogled srednjeveške utrdbe Aigues Mortes, 

od koder je sredi 13. stoletja na pot krenila sedma kriţarska vojna. 

Popoldne bomo obiskali še slikovito mestece na provansalski obali 

po imenu Stes Maries-de-la-Mer. Nastanitev v hotelu; večerja in 

nočitev. 

4. DAN: Salon de Provence – Aix de Provence – Azurna obala 

– Italija – Novo mesto  

Po zajtrku odhod iz hotela in nadaljevanje potovanja v Salon de 

Provence,  središče gojenja oljk in rojstno mesto znamenitega 

Nostradamusa. Na poti proti domu si bomo ogledali še Aix en 

Provence, kjer je ustvarjal umetnik 20. stoletja - Cezanne. Sprehod 

skozi star del mesta, mimo številnih vodnjakov in po Cour 

Mirabeau, ulici, obdani z graščinami in krošnjami plantan. V 

popoldanskih urah nadaljevanje voţnje preko Italije, nad številnimi 

letovišči na ligurski obali do Genove, čez Apenine mimo Benetk v 

Slovenijo. Prihod v Novo mesto v poznih nočnih urah. 

POSEBNOST: Ogledali si bomo znamenitosti s svetovnega seznama 

UNESCO-ve kulturne in naravne dediščine: rimski akvedukt v Pont 

du Gardu (1985),  rimske ostanke z znamenito areno v Arlesu  

(1981) ter središče Avignona s papeško palačo (1995).   

zadolţitve 

dijakov 

Dijaki pred ekskurzijo pripravijo prispevke o izbranih krajih, 

umetnostnih spomenikih, osebnostih, pa tudi zgodovini, kulinariki 

in ostalih posebnostih. 

Dijaki na poti rešujejo delovne zvezke, ki zajemajo vsebine iz 

geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, literature in 

francoskega jezika. Na ekskurziji razvijajo veščine s področja rabe 

jezika in sporočanja. 

posebnosti 

način plačila 

1. obrok do: 10. 4. 2012 

2. obrok do: 10. 5. 2012 
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