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POTOPIS
DOGODIVŠČINE V DUBAJU

Med krompirjevimi počitnicami leta 2017 smo se odpravili v Dubaj, ker smo si želeli »oddih na
toplo.« Zgodaj zjutraj smo se z avtom odpravili do letališča v Zagrebu, kjer smo se vkrcali na letalo
in se 8 ur vozili do Dubaja. Tja smo prispeli pozno ponoči in dolgo čakali na prijavi. Po opravljenih
formalnostih nas je že čakal taksi in nas odpeljal do hotela.

Naslednji dan smo obiskali zanimivo zlato tržnico gold souk, ki se nahaja v 100 metrov dolgi
ulici, kjer so prodajalne polne z zlata. Ogledali smo si tudi moderni predel mesta, kjer je
najvišja stavba na svetu – Burj Khalifa in eden najbolj znanih nakupovalnih centrov na svetu
– Dubai Mall.

Meni je bil Dubaj zelo všeè in bi ga priporoèila vsem, vendar v zimskem ali jesenskem
èasu, ker je drugaèe prevroèe. Tu najdete vse na enem mestu: od plaž, nakupovalnih
središè do smuèišè, torej vse, kar si srce poželi.
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POPOTOVANJE PO UKRAJINI
Za popotovanje po Ukrajini smo se odločili zato, ker smo bili z rokometnim klubom povabljeni na turnir.
V zgodnjih jutranjih urah smo iz Celja krenili proti vzhodu. Dobršen del poti smo se vozili po Madžarski ter
majhnem delu Slovaške, kmalu za tem pa smo prispeli v Ukrajino. Tam smo si ogledali glavno mesto Kijev
in njegove veličastne zgradbe: kijevska zlata vrata, rdečo stavbo kijevske univerze, ogromen spomenik Mati domovina, visok kar 102 metra. Spomenik je bil izdelan iz nerjavnega jekla, del ščita pa so morali odrezati, saj je bil višji od križa pečerskega samostana. Na vrh ogromnega kipa se lahko tudi povzpneš – za to pa
potrebuješ zasebnega vodnika, saj je vzpon na vrh dnevno dovoljen le peščici obiskovalcev. Z vrha se ti
odpre neverjeten razgled na mesto.
Kijev združuje občutek starega in novega. Mnoge stavbe v mestnem središču so nastale pred stoletji, hkrati
pa v bližini opaziš nove, moderne zgradbe iz 21. stoletja. Tamkajšnji ljudje so zelo prijazni, dobrosrčni. Mesto je zelo urejeno in polno vzdušja.
Potovanja ne priporočam ljudem, ki ne marajo dolgih potovanj, ga pa zelo priporočam ljudem, ki radi potujejo in spoznavajo nove kraje.

JON TURK, 9. A
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IZLET V PULO (HRVAŠKA)

Lani smo se z družino odločili, da bomo obiskali hrvaško mesto Pula, saj ima bogato zgodovino.
Bila je sobota in s starši sem spakirala vse, kar smo potrebovali za enodnevni izlet. Po kosilu nas je pot vodila mimo Laškega, Ljubljane, Postojne in Pazina, na koncu pa smo po treh urah in pol prispeli na cilj. Ustavili smo se pred rimskim amfiteatrom. Tam smo si ogledali spomenike, ladje, pristanišče in druge zanimivosti. Šli smo tudi v odlično restavracijo Da Piero, kjer so nam pripravili okusne palačinke. Proti večeru
smo si še ogledali Zlata vrata Pule, ki so se ponoči svetila. Na koncu našega izleta smo se sprehodili okoli
arene, njenega muzeja pa nismo uspeli obiskati, saj je bil že zaprt.

Po dolgem in napornem dnevu nas je pot vodila le še proti domu. Polna lepih občutkov sem potonila v
globok spanec.

Izlet bi priporočila vsakomur, ki ga zanima zgodovina, ….

Katarina Ezgeta, 9. b
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KRIŽARJENJE PO BALTSKEM MORJU

Za potovanje po Baltiku smo se odločili, da bi spoznali drugačne kulture, videli mednarodna mesta in spoznali severne dežele na drugačen način. Križarjenja omogočajo ogled in spoznavanje
veliko različnih držav na hiter in udoben način, zato naša družina vedno znova uživa v njih.
Naše potovanje se je začelo z letom v Kopenhagen na Dansko, kjer smo uživali v pogledu kipa
male morske deklice in parka Tivoli. Tam smo se vkrcali na Costo Fortuno, s katero smo potovali.

Najprej smo prišli do Estonije in prelepega Talina, kjer nas je najbolj očaralo staro mestno jedro,
ki je polno majhnih očarljivih ulic, njegovo podobo pa mu dajejo tudi cerkve.
Drugo mesto je bilo St. Peterburg v Rusiji, kjer smo si najprej ogledali Eremitaž, znamenit muzej
za to mesto. Mesto ima zelo poseben karakter, ki ga oblikujejo predvsem ulični umetniki, katerih
kar mrgoli na ulicah, vožnja z ladjico po kanalih pa mesto prikaže v drugačni luči.

Pot smo od tam nadaljevali proti Helsinkom na Finskem, mesto, ki ga oblikujejo predvsem zeleni
parki, v enem izmed njih smo tudi sami preživeli kar nekaj časa. V mestu se predvsem čuti sproščenost in drugačna kultura ljudi.
Naš zadnji postanek je bil Stockholm na Švedskem, ki je neverjetno moderno mesto, vendar ima
tako kot Talin čudovito staro mestno jedro. Ogledali smo si kraljevo palačo, mesto pa tako kot
Helsinke zaznamuje ogromno zelenja.
Potovanje bi priporočila vsakemu, ki ga zanimajo severne države in mesta ter njihova kultura in
želi na zelo učinkovit način doživeti ogromno različnih stvari.

Zoja Ana Marolt, 9. a
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POPOTOVANJE PO FRANCIJI
Potovanje se je zgodilo leta 2011. Zanj smo se določili, ker smo želeli obiskati Eifflov stolp.
Skupaj s starši smo zgodaj zjutraj odšli na letališče, kjer smo se srečali s stricem in teto, ki sta
potovala skupaj z nami. Let je trajal 2 uri. Ko smo pristali, smo se napotili v hotel. Po Franciji
smo potovali z vlakom. V spominu mi je najbolj ostal obisk Disneylanda. Tam smo se vozili s čolni, vlakci in se slikali z maskotami. Pozno zvečer smo odšli nazaj v hotel. Zjutraj smo se zbudili,
se najedli in odšli v Pariz, kjer smo se sprehajali po mestu in opazovali znamenitosti. Fascinirani
smo bili ob pogledu na mogočen Eifflov stolp. Z dvigalom smo se odpeljali do vrha, kjer smo bili
nagrajeni z odličnim razgledom celotnega mesta. Naslednji dan pa se je naše čarobno popotovanje zaključilo.
Potovanje po Parizu bi priporočal tistim, ki si radi ogledujejo znamenitosti, obisk Disneylanda pa
tistim, ki se želijo zabavati in si popestriti dan.

Maj Kužner, 9. a
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POPOTOVANJE PO FRANCIJI
Z družino smo se med poletnimi počitnicami odločili, da bi radi spoznali novo državo, nove ljudi,
zato smo se odpravili na potepanje po Franciji.
Naše potovanje je trajalo 5 dni, potovali pa smo z avtom. Ker bi nam vzelo preveč časa, da bi v
enem dnevu prevozili od Celja do Nice, smo na poti prenočili v italijanskem mestu Genova ter si
ga naslednji dan tudi ogledali. Mesto mi je bilo zelo všeč, saj je bilo zelo staro in kot znamenitost
je Genova največje pristanišče v Italiji in drugo največje v Sredozemlju, ljudje pa niso bili ravno
prijazni. Potovanje smo nadaljevali v obmorskem mestu Nica, kjer smo si ogledali mestno jedro,
nato pa se peš odpravili na zelo znamenit grad, s katerega smo imeli čudovit razgled na mesto
ter na Azurno obalo. V Nici smo ostali 2 dni. Naše potovanje pa se je počasi zaključevalo v majhen naselju Castellane. Sprehodili smo se skozi najstarejšo vas v Franciji, imenovano Chorégies
d'Orange, nato pa si še ogledali enega izmed mnogih kanjonov, kanjon Verdon, kjer nas je ujel
dež in strele so švigale okoli nas. Naše dogodivščine pa smo končali v italijanskem mestu Parma,
kjer smo zadnje ure namenili ogledu muzeja ferrarijev. Izvedeli smo veliko stvari o ferrarijih ter
njihovo celotno zgodovino.
Preživljanje časa z družino mi zelo veliko pomeni, zato se mi je letošnje letovanje po Franciji vtisnilo v spomin. Seveda bi potovanje priporočil tudi drugim, saj bi spoznali veliko novih ljudi, njihovo kulturo, navade ter videli mnogo lepih krajev.

Nejc Kikelj, 9. a
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POPOTOVANJE PO IRSKI
Za obisk Irske smo se odločili zato, ker si je mama od nekdaj želela poleg Islandije videti zelene
pokrajine Irske. Leteli smo iz Münchna v Nemčiji in dobri dve uri kasneje pristali v Dublinu, glavnem mestu Irske. Tam smo se vozili z avtobusom, saj so razdalje male, ceste pa dobro vzdrževane.
Prvi dan smo si nekaj ur po letu ogledali prestolnico. Že od daleč smo zagledali Tisočletno konico, ki stoji v O'Connellovi ulici in je visoka kar 121 m in je najvišja na svetu. Ogledali smo si tudi
park St. Stephen's Green, ki je odprt celo leto.

Naslednji dan smo ostali v Dublinu, z namenom da obiščemo Guinessovo tovarno piva, saj je Irska najbolj znana po temnem pivu Guiness. Nismo mogli tudi mimo katedrale Sv. Patrika, ki je
največja katedrala na Irskem in je bila zgrajena davnega leta 1191.
Naslednji dan smo se z avtobusom odpravili do Moherskih klifov, ki so dolgi okoli 14 kilometrov.
Že od daleč nas je pozdravil na visoki pečini stoječi O'Brienov stolp s kamnito razgledno ploščadjo. Ko smo prišli nazaj do hotela, smo si pa vzeli čas za nakupovanje po Dublinu.

Predzadnji dan smo obiskali še jezero Glendalough, ki je znan tudi po zgodnjem srednjeveškem
samostanskem naselju, nato pa smo se peljali še v mesto Galway.
Zadnji dan smo po hitrem ogledu Trinity College-a porabili za potovanje nazaj domov.
Potovanje bi priporočila tudi drugim, saj je Irska zelo lepa in njena narava pozornemu obiskovalcu ne ponuja le tisočih odtenkov zelene barve, marveč tudi številna jezera, prepadne klife in samotne pašnike.
Ela Leskovšek Čomič, 9. a
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POPOTOVANJE PO ŠPANIJI
Španija je čudovita država v vzhodni Evropi.
25. julija leta 2017 smo se ob sedmih zvečer odpravili z avtom proti majhni državi nad Španijo –
Andori. Vozili smo se 18 ur in prevozili smo 1600 kilometrov. Vožnja je bila dolga, ampak bilo je
vredno. V Andoro smo pripotovali okoli 10 ure zjutraj in v kampu je bilo rosnih 6 stopinj. Na bližnjem hribu je še vedno bilo opaziti sneg ter led. Naslednji dan smo se odpravili proti Pamploni ter
si tam ogledali čudovito staro mestno jedro. Zvečer smo se utaborili v kampu ter odigrali par družabnih iger, nato pa odšli spat. Naslednji dan smo se spočiti odpravili proti Zaragozi, kjer smo
ostali 2 noči. Zaragoza mi je ostala v spominu, saj je bilo mesto polno zanimivosti. Po dveh čudovitih dneh smo se odpravili proti Segoviji, nato še proti mestu Avila s starim mestnim obzidjem.
Komaj sem čakal, da prispemo še v Madrid, glavno mesto Španije. Po 11 dnevih osrednje Španije smo se odpravili na morje v kamp Playa Montroig Camping Resort. Tam smo ostali 8 noči ter
se nato po 19 dneh razvajanja v Španiji odpravili počasi proti domu.
PRIPOROČILO !!!!!!!!!!!

Jernej Romih, 9. a
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POPOTOVANJE DO RIMINIJA
Lansko leto smo se za prvomajske počitnice z družino odločili, da obiščemo Rimini. Pot so nam
priporočili naši sorodniki. Potovali smo z avtomobilom, saj smo si na poti želeli ogledati še Trst
in grad Miramar. Rimini je mesto v italijanski deželi Emilija. Leži v vzhodni Italiji blizu obale Jadranskega morja. Z okoli 140.000 prebivalci je 28. največje mesto v Italiji. Glavni gospodarski
dejavnosti sta ribištvo in turizem.
V Trstu se nismo ustavili prav za dolgo časa, saj smo vedeli, da imamo pred seboj še nekaj kilometrov. Zato smo si ogledali Trg Unità, stojnice, ki so bile postavljene na rivi in Roman Theatre
of Trieste.

Obiskali smo tudi grad Miramar, čigar lastnik je bil nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan I. Habsburško-Lotarinški. Ogledali smo si grajski park, ki obsega kar 22 hektarjev, v njem so pa posajene redke eksotične rastline, ki jih je Ferdinand Maksimilijan deloma prinesel s svojih potovanj.

Ogled Trsta in gradu Miramar priporočam vsem, ki radi spoznavajo zgodovino.
Urša Zupan, 9. a
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POTOVANJE PO DUBAJU
Februarja 2017 smo se odločili za potovanje po Dubaju, ker smo želeli spoznati tamkajšnjo kulturo, nova mesta in nov način življenja.
Na potovanje smo se odpravili z letalom, let pa je trajal približno šest ur. Pristali smo v Dubaju,
največjemu mestu Združenih arabskih emiratov. Večino časa smo si ogledovali le znamenitosti,
saj je ogromen in tudi zelo poseljen.

Na začetku smo se z dvigalom povzpeli na najvišjo zgradbo na svetu Burj Khalifo, ki se je dvignil
do 584 metrov oziroma 148 nadstropij.

Nato smo odšli v enega izmed ogromnih nakupovalnih središč, v katerem je kar celotno smučišče in drsališče, zunaj njega pa je fontana, ki je dolga skoraj sto metrov.

Ogledali smo si tudi znan akvarij z mnogimi
Obiskali smo še vodni park s tobogani vseh vrst in oblik.

vrstami

rib

in

morskih

živali.

To potovanje bi zagotovo priporočala tudi drugim, saj sem doživela izkušnje, ki jih ne vidiš vsak
dan.
Julija Deželak, 9. a
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SREDNJA AMERIKA
Z družino smo se odpravili na potovanje po Srednji Ameriki. Ogledali smo si Kostariko, Gvatemalo, Belize in Mehiko.
Potovanje smo začeli v Kostariki. Tam smo si ogledali vulkan Poas. Ob vulkanu so nas pričakali coatiji. Nato smo
odšli v Arenal, kjer smo se spustili po zip-linu in si ogledali slap. Na poti do kraja Manuel Antonio smo se ustavili ob
reki z aligatorji, kamor so v preteklosti metali kaznjence obsojene na smrt. V Manuel Antoniju so nas vsako jutro na
balkonu obiskale opice. Tam smo se učili tudi deskanja.

Naslednji dan smo se odpravili v Gvatemalo. Ogledali smo si staro mestece Antiqua. Obiskali smo samostan in čokoladnico, kjer smo si sami izdelali čokolado.

Potem smo se odpravili v Belize na otok Caye Caulker. Tam sem praznovala rojstni dan ter se potapljala z mantami,
nurse sharki in različnimi vrstami rib.

Zaradi orkana smo morali predčasno oditi v Mehiko. Odšli smo v kraj Dos Ojos, kjer smo plavali v podvodnih jamah.
V Chichen Itzi smo si ogledali piramide, ki jih je zgradila civilizacija Majev. Nato smo odšli na otok Isla Mujeres, kjer
smo uživali na vročih plažah in se potapljali s kitovci.

Na poti proti domu smo se še ustavili v Kanadi, kjer smo obiskali zabaviščni park Six flags.
Na potovanju sem se zelo zabavala, se sprostila in se naučila veliko novega. Potovanje po Srednji Ameriki bi priporočila vsem, ki radi potujejo.
Paulina Kastelic, 9. b
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POTOVANJE PO EVROPI
Med počitnicami sem se odpravil na pot z mojim očetom, ki je avtoprevoznik, da bi bolje spoznal
Evropo. Najino potovanje je trajalo dva tedna.

Potovanje sva začela v Celju, naslednja postaja pa je bila Dunaj. Tam sva dobila nalogo, da morava odpeljati pošiljko Red Bulla v glavno mesto Nemčije. Med potjo sem opazoval mesta, vasi in
tovarne, predvsem pa razlike med Avstrijo in Nemčijo. Ko sva prispela v München, sem opazil
nogometni stadion Bayerna Muncih in veliko tovarn znanih podjetij. Z očetom sva dostavila pošiljko ter pot nadaljevala v Španijo. Vozila sva se skozi Belgijo, nato še Francijo, kjer sem videl znamenit Eifflov stolp. Opazil sem, da so v okolici zelo nizke stavbe. Po ogledu Pariza naju je pot vodila do Barcelone, znane po stadionu in katedrali. Tukaj sva tudi prejela novo pošiljko, ki sva jo
odpeljala nazaj v Slovenijo.

Od vseh znamenitosti me je najbolj pritegnil stadion nogometnega kluba Barcelone.To me je pritegnilo saj imam rad nogomet in Barcelono.Ogledal sem si tudi muzej kluba kjer sem videl različne pokale,nagrade in drese znanih nogometašov.

Potovanje priporočam saj bi si lahko ogledali različna mesta in kulture.Lahko pa tudi vidite veliko
različnih znamenitosti.

Stefan Nikić, 9. a
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Z AVTODOMOM DO EVIE
Poleti 2017 smo se z družino odpravili na grški otok Evia, ki leži severovzhodno od Aten. Za potovanje smo se odločili, saj smo si želeli preživeti kvalitetne počitnice v družbi drug drugega. Potovanje smo začeli v Srbiji, in sicer v njeni prestolnici – Beogradu. Do Srbije smo potovali dva dni in
pol, saj so bile kolone na mejah zelo dolge. V Beogradu smo
ostali dva dni, kjer smo se sprehodili po prečudoviti ulici Kneza
Mihaela in si ogledali mogočno Beograjsko trdnjavo.

Beograjska trdnjava

Po obisku Beograda nas je pot vodila do Ohridskega jezera. Tam smo na žalost doživeli slabo izkušnjo, saj smo se na poti v kamp zgubili in smo zašli na področje, kjer ni bilo signala. Na srečo
smo se varno vrnili do mesta in tam prosili za pomoč. Ohrid mi je v spominu predvsem ostal zaradi redkih v marmor oblečenih hiš, ki so samevale med manjšimi, slabo vzdrževanimi kolibami.

Pravoslavna cerkev s pogledom na jezero

Po Ohridu pa nas je čakal veliki finale – Evia. Ko smo prispeli v Grčijo, smo se najprej s trajektom
odpeljali na otok, ki je bil oddaljen nekje pol ure. Po prihodu smo dolgo iskali kamp, ki bi nam
ustrezal. Z velikim užitkom smo kar pet dni in poležavali na kamniti plaži na Evii ter se kopali v kristalno čistem morju. Tega popotovanja ne bom nikoli pozabila in ga priporočam vsakomur, ki ima
rad kamnite plaže.
Evia

Živa Tanko, 9.a
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Z AVTOMOBILOM PO ITALIJI
Italija je država, ki leži na Apeninskem otoku v južni Evropi. Z 61 milijoni prebivalcev je po številu
prebivalcev na 4. mestu. Na potovanje smo se odpravili med poletnimi počitnicami Leta 2017.

Odpravili smo se v zgodnih jutranjih urah v drugem tednu poletnih počitnic. Do meje smo se vozili
približno eno uro in pol, nato pa še dve uri do Lignana Sabbiadora, kjer smo ostali dva dni. Odpravili smo se do Benetk, v katerih smo prespali dva dni. Tam smo si ogledali Most Rialto, trgovine in restavracije. Obiskali smo st. Mark Square oz. Piazza San Marco, kjer smo si ogledali stavbe in arhitekturo značilno za takratno obdobje.

Po nekaj dneh smo se odpravili v Bologno, mesto v severni Italiji. Tam smo obiskali Two Towers
in Piazza Maggiore, trg s kavarnami in srednjeveškimi zgradbami. Na ulicah je igralo veliko glasbenikov.

Na poti v Bologno smo se ustavili še v Padovi in Ferrari. Nato smo za nekaj dni ostali v Firencah.
Navdušil me je znameniti Ponte Vecchio, ki je simbol mesta. Na ulicah so mi pogledi neprestano
uhajali na ulične umetnike, ki so ustvarjali žive kipe. Iz Firenc smo se odpravili proti Cinque Terre.
Med vsemi me je to mesto najbolj navdušilo zaradi prečudovitih plaž obdanih s skalami. V prevodu pomeni Pet dežel. Vasice so nastale ob skalnati, strmi obali, ki se spuščajo proti morju. Po nekaj dneh smo se odpravili nazaj. Nad potovanjem smo bili zelo navdušeni. Priporočala bi ga
vsem, saj smo vsi zelo uživali. Vsa mesta so nas navdušila zaradi prečudovite arhitekture in tamkajšnjih ljudi. Upam, da bomo to potovanje še kdaj ponovili.
Nika Katič, 9. a
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