VTISI Z EKSKURZIJE MINIMUNDUS S CELOVCEM IN OPIČJE GORE
Vesela sem bila, da je lahko z menoj na ekskurzijo prišla moja sestra.
Avstrija je na splošno lepa država. Lepa je po mojem mnenju vsaj tam,
kjer smo bili mi.
Na poti sem videla veliko konjev in aren za preskakovanje ovir. Zelo rada
imam namreč vse povezano s konji.
Minimundus je bil zelo, zelo lep. Vse detajle na stavbah je bilo zelo lepo
opazovati. V zaprtem prostoru sva se s sestro usedli na majhne konjičke
in nisva želeli več vstati.
Zelo zanimiva mi je bila t. i. Opičja gora, predvsem zato, ker so opice kar
prosto hodile naokoli. Japonski makakiji so mi med opicami najljubši. V
Minimundus bi rada še šla. Lepo bi bilo tja iti na kakšen rojstni dan.
Neža Nanut
Na izletu mi je bilo zelo všeč, saj sem izvedela veliko novega. Ogledali
smo si Minimundus, ki je bil čudovit. Obiskali smo Opičjo goro, kar je bil
meni najljubši del dneva. Tam sem lahko videla japonske makakije in kar
hodila z opicami, ki so bile na prostem.
Lana Tomkić
Zelo sem uživala na izletu v Minimundus. Sam posebej mi je bil zelo
všeč. Verjetno tudi zato ker sem ga obiskala prvič. Zelo je bilo zanimivo
videti vse te znane stavbe. Najbolj mi je bil všeč Eifflov stol in London
bridge. Od izleta pa mi je bila najbolj všeč Opičja gora.
Lea Rosa

V soboto, 21. maja 2022, smo se odpravili v Minimundus, si ogledali
Celovec in Opičjo goro. Najljubši del dneva je bil, ko smo si ogledovali
svetovne zanimivosti. Zanimivi so mi bili tudi japonski makakiji, ki smo si
jih ogledali čisto na koncu.
Dea Grisonich

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo si šli pogledat opice. Pri opicah mi je bilo
zelo lepo, kako je mama od opice nosila otroka od opice. Ko smo šli v
Mcdonalds, je bilo dobro, saj je bila hrana dobra. V Minimundusu je tudi
dobro, ko smo videli pomanjšane stvari, na primer Eifflov stolp.
Marko Šavle
V soboto, 21. 5. 2022, smo se odpravili na izlet v Avstrijo. Najprej smo šli
v Minimundus – svet v malem. Tam je bilo sicer zanimivo, a mi ni bilo
všeč, ker je bilo močno sonce. Nato smo šli na ogled mesta in jest. Ko
smo pojedli, smo se odpravili na Opičjo goro. Opice so mi bile kar precej
strašljive a kljub temu zelo všeč. Zanimivo mi je bilo to, da se zberejo
opice okoli umrle opice in sedijo okrog nje dva dni.
Imeli smo nekaj prostega časa in potem smo se odpravili nazaj v Izolo.
Zoja Marič
Na izletu sem si ogledal veliko svetovnih znamenitosti in prebral
zanimivosti o njih. Bilo je zabavno. Mesto Celovec se mi zdi zanimivo,
saj je polno zanimivih legend. Avstrija je zanimiva in lepa država.
Pri opicah me je bilo malo strah, ker so me dve opici napadli, ker sem ju
skoraj pohodil, saj sem gledal naokoli. Na srečo sem ju pravočasno videl
in se odmaknil.
Izlet bi rad še kdaj ponovil.
Miha Rebec

Izlet v Minimundus mi je bil zelo všeč, saj smo obiskali veliko zanimivih
stvari, kot so svetovno znani monumenti, ampak pomanjšani in narejeni
iz železa. Na Opičji gori je bilo tudi zanimivo, saj je bilo lepo si ogledati
opice, kako se tam preživljajo in hranijo.
Adel Mališi

Sobotni izlet v Celovec ter obisk Opičje gore mi je bil zelo všeč.
Minimundus me je navdušil, saj se nisem predstavljala, da bodo replike
znamenitosti tako izpopolnjene. Všeč mi je bilo, da smo bili lahko
samostojni in nismo bili ves čas v skupini.
Tudi obisk Ošičje gore je bil zelo poučen in bilo je zelo zanimivo
predstavljeno.
Pohvaliti moram tudi vodičko, saj je vse zelo zanimivo in malce humorno
predstavila.
Taja Šafarič

Na sobotnem izletu sem se imela zelo lepo. Na avtobusu sem se veliko
pogovarjala s prijateljicami. Ko smo prišli do Minimundusa, smo se
razdelili v skupine, da smo si lahko sami ogledali znamenitosti. Ta sistem
mi je bil zelo všeč. Če bi si ogledali Minimundus s celo skupino, bi mi
verjetno ne bi bilo tako zanimivo.
Tudi samo mesto Celovec mi je bilo všeč. Na Opičji gori me je bilo malo
strah, da me kakšna opica napade, ampak na koncu me ni.
Za nazaj v avtobusu smo si ogledali film in nam je čas hitro minil.
Zelo všeč mi je bla vodička.
Zala Tul
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Rekreacije znamenitosti so bile zelo dobro izdelane.
Vlaki, ki so krožili okrog parka, so mi bili zelo všeč.
Peščeni del na levi od začetka mi je bil zelo všeč.
Notranjost stavbe je bila dolgočasna.
Preveč avstrijskih znamenitosti.

Vasja Babulj

