EKSKURZIJA V MÜNCHEN

V soboto, 6. decembra 2014, smo gimnazijci v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom krenili iz
Kočevja proti Münchnu, glavnemu mestu Bavarske. Vozili smo se dobrih 8 ur z vmesnimi
postanki. V bavarsko prestolnico smo prispeli približno ob 8. uri dopoldan in se napotili proti
Nemškemu muzeju. Ta tehnični muzej je 2. največji na svetu, saj obsega kletne prostore,
pritličje ter šest nadstropji. Zgradba muzeja stoji na otoku reke Isar. V muzeju so interaktivno
prikazane teme s področij fizike, kemije, biologije, mehanike in sodobne tehnologije. Poleg
razlag določenih tem so predstavljeni pripravljeni poskusi, ki jih lahko vsakdo izvede. Zaradi
velikosti in obsežnosti področji si žal nismo mogli ogledati vseh vsebin, ki jih muzej ponuja.
Okrog poldneva je sledil ogled mestnega jedra. Slabo uro smo spoznavali mesto München in
njegove znamenitosti, med katere sodi tudi Marijin trg, glavni trg v Münchnu. Nato smo imeli
prosti čas, katerega je vsak izkoristil po svoje. Nekateri so šli v McDonald's, spet drugi v
Starbucks, v Fanshop bavarskega nogometnega kluba – Bayern, ali pa so si ogledovali
božično-novoletne stojnice na trgih. Popoldne je sledil ogled muzeja BMW in BMW Welt. V
muzeju smo si lahko ogledali razvoj avtomobilov in motorjev te prestižne znamke. V BMW
Welt pa smo si ogledali najnovejše modele avtomobilov in motorjev znamke BMW. V
nekatere modele avtomobilov smo se lahko celo usedli in občudovali notranjost, nekateri
modeli so bili razstavljeni tako, da smo se lahko z njimi zapeljali krog ali dva. Ogled je trajal
eno uro. Potem smo krenili domov. Na poti domov je na jugu Nemčije snežilo. Sneg se je
počasi spreminjal v dež, ko smo približevali domu. Domov smo prišli v poznih večernih urah.
Ekskurzija v München mi je bila zelo zanimiva in poučna izkušnja. Navdušena sem bila nad
prikazom sodobne tehnologije. V München bom šla še kdaj, saj je v tehniškem muzeju veliko
področij, ki bi si jih ogledala, pa mi je na ekskurziji zanje zmanjkalo časa, München pa mi je
tudi kot mesto zelo všeč.
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