




◦ Pod vodstvom učiteljice Mojce Švonja so potovali naslednji 
učenci: 

 

 Vita Lozar, 8. a 

 Iris Vičič, 9.a 

Medina Baskar Weber, 7.a 

 Vanesa Memić, 7.b 
 







Pričetek kampa 
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Župan nas je 
toplo sprejel, 
povedal nam 

je nekaj o 
občini in nam 
pokazal svojo 

pisarno. 













 Na zaključni prireditvi smo vsi predstavljali svoje 
države in na koncu naredili skupno fotografijo 





Pod vodstvom učiteljice Senje Rojc Križman so potovali 
naslednji učenci: 

 

- Melisa Brulić, 8. a 
- Kim Zabukovec, 8. b 
- Iris Ruzzier, 8. b  
- Tejka Lavrič, 8. b 
- Gregor Starc, 8. b. 

 



Ohrid je središče slovanske pismenosti in kulture iz 9. st.  

Osnovna šola sv. Kliment Ohridski je tabor poimenovala Barve 
svetlobe, ker so želeli poudariti svojo kulturno in naravno 
dediščino. 







Tudi naša šola se je predstavila s PPT: 

- o naši državi – Sloveniji,  

- o našem kraju – Piranu  

- o naši  šoli – OŠ Cirila Kosmača Piran. 

 



Poleg naše šole se je tabora udeležila tudi: 

 

- delegacija iz Srbije (iz mesta Kikinda), 

- delegacija iz Črne Gore (iz mesta Kotor), 

- delegacija iz Makedonije (iz mesta Skopje).  



Po otvoritvi je sledila glasbeno-ritmična delavnica "Za ta svet“. 









Ogled 
Biljanovih 

izvirov.  



Obisk Hidro-biološkega inštituta,  
predavanje o "Ohridski postrvi” 



Nastop naše učenke Melise Brulić,  
s skladbo Schumana, Fantazijska igra. 
 



Ogled 
mestnega 
jedra Ohrid 
– tradicija 
rokodelstva
. 









07. 12. – PETEK  
EKSKURZIJA OKOLI OHRIDSKEGA JEZERA, SAMOSTAN SV. NAUM. 













Gala prireditev ob dnevu  šole na temo »Moje mesto – 
 to sem jaz«  v Hiši kulture "Prlicev“. 



Plesno - akrobatska točka na 
skladbo Vražji trilček, skladba 
skladatelja Giuseppe Tartinija,  
v izvedbi Vanesse Mae. 





Pod vodstvom učiteljice Mojke Mehora Lavrič so potovali 
naslednji učenci: 

 

Vita Dobravc, 8. b 
Jani Suban, 8. b 
Urša Malačič, 7.b 
Luka Juriševič, 7.b  
 







 Berlin je glavno mesto Nemčije in ena od 16 
nemških zveznih dežel. S 3,4 milijona 
prebivalcev je največje mesto v državi in 
drugo največje mesto v Evropske uniji. Mesto 
leži ob reki Havel na severovzhodu Nemčije. 
Zvezna dežela Berlin v celoti leži znotraj 
zvezne dežele Brandenburg. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Brandenburg


Brandenburška vrata stojijo na zahodnem delu bivšega 
razdeljenega Berlin in predstavljajo razpoznaven simbol mesta. 
Veliko pomembnih dogodkov v zgodovini Berlina je povezanih prav 
z brandenburškimi vrati kot z mestnim in državnim simbolom. 





Obiskali smo Berlinski 
živalski vrt, ki je bil 
prečudovit. Spoznali smo 
veliko različnih živalskih 
vrst, ki jih v našem 
živalskem vrtu nimamo. 
Opazili pa smo tudi  
bogate habitate od živali. 







V muzeju inštrumentov smo spoznali 
kar veliko novih inštrumentov. 
Podrobneje pa smo si ogledali 
prečudovite poslikane klavirje. 





ČETRTEK – MUZEJSKI DAN 





 Po II Sv. vojni Berlin razdeljen na 4 dele 

 Razdelili so ga W. Churchill, J. Stalin in H. 
Truman na Postdamski konferenci 

 



 31. avgusta 1961 so 
postavili preko 150 km dolg 
zid 

  Berlin je delil na vzhodni in 
zahodni del 

 Leta 1989 so ga porušili 





 Zdaj zapuščate ameriški sektor 





 V središču Berlina na reki Spree 

 Zgrajen v času pruskih vladarjev 

 Hranijo umetniške in arheološke zbirke 



 Posvečen Zevsu in Ateni 

 Nastal 150 let p.n.št. 



 





 





 Brahiozaver – 13m in 27cm 

 Juraskop 



 





 



 PAJKI, RIBE, KAČE, ŽABE, MOČERADI 





 Predstavitve Pirana v šoli 



 



 



 Ogled glasbene šole in popravljalnice 
inštrumentov 



 





 



 



 



 Božični sejem 



 Božični sejem 



 Obiskali smo dvorec Sansouci 



 



Kitajska 
čajnica 





Odhod z letališča v Berlinu 





od 13. do 18. decembra 2012 



     IZA MARIJA LOBODA, DOMEN ERŠEG, 

ALJAŢ LAVRIČ IN TINA FATOVIČ, 

spremljala pa nas je učiteljica 

TATJANA URŠIČ 

 



  











Koncert v operni hiši 

in ogled nogometne tekme 













        


