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Pouk ekonomije, zgodovine in 

Ulm 

By Klara Jenko in Maja Dolžan 

Danes je 3. dan odkar smo prišli v Nemčijo. Dan smo začeli z okusnim zajtrkom, nato pa smo odšli k 

pouku. Prvi dve uri smo imeli predmet WIRT, pri katerem se spoznavajo z ekonomijo in s tem povezanimi 

temami. Pouk smo nadaljevali z blok uro zgodovine in ka

nisva v celoti udeležili, saj so nam dijaki pripravili tradicionalno nemško kosilo. Po kosilu smo z dvema 

dijakoma odšli na vlak proti Ulmu. Tam smo se sprehodili skozi glavni trg proti muzeju umetnosti. V 

muzeju so bile razstavljene slike umetnika Bena Willikensa. Po zanimivi predstavitvi smo ga tudi videli in 

ga imeli možnost prositi za avtogram. Po končanem ogledu smo imeli še dovolj časa, da smo se sprehodili 

po samem mestu in si ogledali notranjost najvišje 

vlakom odpravili proti Geislingenu. Ob prihodu v hotel nas je čakala večerja in dan se je tako tudi 

zaključil. 
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Pouk ekonomije, zgodovine in informatike ter ogled mesta 

Danes je 3. dan odkar smo prišli v Nemčijo. Dan smo začeli z okusnim zajtrkom, nato pa smo odšli k 

pouku. Prvi dve uri smo imeli predmet WIRT, pri katerem se spoznavajo z ekonomijo in s tem povezanimi 

temami. Pouk smo nadaljevali z blok uro zgodovine in kasneje z blok uro informatike. Informatike se 

nisva v celoti udeležili, saj so nam dijaki pripravili tradicionalno nemško kosilo. Po kosilu smo z dvema 

dijakoma odšli na vlak proti Ulmu. Tam smo se sprehodili skozi glavni trg proti muzeju umetnosti. V 

u so bile razstavljene slike umetnika Bena Willikensa. Po zanimivi predstavitvi smo ga tudi videli in 

ga imeli možnost prositi za avtogram. Po končanem ogledu smo imeli še dovolj časa, da smo se sprehodili 

po samem mestu in si ogledali notranjost najvišje cerkve na svetu. S tem smo končali ogled Ulma in se z 

vlakom odpravili proti Geislingenu. Ob prihodu v hotel nas je čakala večerja in dan se je tako tudi 

                  

  

 

ter ogled mesta 

Danes je 3. dan odkar smo prišli v Nemčijo. Dan smo začeli z okusnim zajtrkom, nato pa smo odšli k 

pouku. Prvi dve uri smo imeli predmet WIRT, pri katerem se spoznavajo z ekonomijo in s tem povezanimi 

sneje z blok uro informatike. Informatike se 

nisva v celoti udeležili, saj so nam dijaki pripravili tradicionalno nemško kosilo. Po kosilu smo z dvema 

dijakoma odšli na vlak proti Ulmu. Tam smo se sprehodili skozi glavni trg proti muzeju umetnosti. V 

u so bile razstavljene slike umetnika Bena Willikensa. Po zanimivi predstavitvi smo ga tudi videli in 

ga imeli možnost prositi za avtogram. Po končanem ogledu smo imeli še dovolj časa, da smo se sprehodili 

cerkve na svetu. S tem smo končali ogled Ulma in se z 

vlakom odpravili proti Geislingenu. Ob prihodu v hotel nas je čakala večerja in dan se je tako tudi 


