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VODEN OGLED PIRANA 



Popoldan sta nas vodili dve učenki 
Piranske šole po mestu. Ogledali 
smo si mestno obzidje, cerkev sv. 

Jurija in Tartinijev trg.  



INa Tartinijevem trgu smo  
videli  krilatega leva. Ta je 

simbol moči in so ga postavili 
Benečani. Lev z odprto knjigo 
pomeni mir, z zaprto pa vojna. 



Sprehodili smo se proti obali do Punte. 
Tu so nekoč prižigali ogenj, da bi 

zavarovali  mornarje in ribiče  pri  plovbi 
in tudi spodili gusarje.  



 

Ustavili smo se tudi pred  cerkvijo Sv.Jurija,ki je postavljena 
na vrhu vzpetine in gleda proti morju. Na vrhu zvonika je 
angel, ki se obrača proti vetru in domačinom napoveduje 

vreme.   



Sprehodili smo se tudi po trgu 1.maja, 
ki je bil nekoč glavni mestni trg, saj so 

iz vodnjaka vsi domačini zajemali vodo. 
Tam stojita dva kipa: pravica in 

postava..  







OBISK  SEČOVELJSKIH SOLIN 

UGANKA 
 
Poznane smo zelo, 
Turiste sem vsak dan vabimo, 
veliko površino imamo, 
z mnogimi dragocenostmi se 
bahamo. 
Sečoveljske _________ mi smo,  
A veste kaj vam lahko pokažemo? 
A to še ni vse,  
naj mala čaplja razkrije naše ime 
 
Cristian 
 



Tam nas je sprejel vodič, ki nam je pokazal soline in 
malo belo čapljo, ki je tudi na solinarskem grbu.  



 
Zvedeli smo, da obstaja veliko vrst soli, ki se med 

seboj razlikujejo: iz Cipra, italije, Slovenije, Himalaje, 
Peruja, Francije, Tibeta, Hawajih in Avstralije. 

 



Popoldan smo se zbrali na 
pomolu pri rdečem 

svetilniku in smo se z ladjo 
odpeljali v Soline. Ogledali 

smo si tudi solinarski muzej, 
ter hišo solinarske družine. 

Bilo je zelo zanimivo. 



Tu živi tudi zelo 
dosti ptic, ki so tudi 
najbolj opazovane.  



Soline so bile res 
zanimive, dan je bil 

sončen in naš 
sprehod res 

prijeten.  



PANORAMSKA VOŽNJA Z LADJO 



Po odličnem kosilu smo šli na 
izlet z barčico. Kapetan ladje 
nam je povedal, da je ta ladja 

zelo stara in so z njo tudi 
snemali film.  



Z barčice smo zelo lepo videli 
obalo in tudi skladišče, kjer so 

nekoč shranjevali sol. Pluli 
smo od Pirana do Portoroža.  



OGLED BENEŠKE HIŠE  
 BENEČANKA 



V Beneški hiši sta nas sprejela gospod in 
gospa oblečena v srednjeveške obleke. V 

dveh skupinah smo izmenično najprej 
izdelovali zlato, nato pa pisali kot v 

srednjem veku naša imena.  



 
Na koncu obiska smo si 

vsi zaslužili ustoličevanje. 
Punce so postale princese 

na zrnu soli, fantje pa 
vitezi. 

 



 V  SREDNJEM   VEKU 





OBISK ŠKOCJANSKIH JAM 





OBISK POSTOJNSKE JAME 

Odkrivali smo lepote in skrivnosti  
Postojnske jame. Vožnja z vlakcem je 

bila res zanimiva. 



OBISK V  MESTNI KNJIŽNICI 
Ogledali smo si mestno 
knjižnico. Knjižničarka je 
zelo  zanimivo razložila 
njeno delo in nam ob 
koncu prebrala  kratko 

pravljico.  





MUZEJ PODVODNIH DEJAVNOSTI 



AKVARIJ 

V akvariju je bilo zelo zanimivo, saj smo videli veliko rib: morske pse, jegulje, jastoge, 
morske zvezde itd. V akvariju hranijo vse ribe, ki živijo v našem zalivu. 
 Bila sta tudi dva morska psa, ki sta stalno plavala na morski gladini.  

 Čeprav sta bila majhna, sta bila res lepa. 





PRI POUKU 

Vsako jutro smo z našimi vrstniki iz Pirana obiskali pouk. Razdeljeni smo bili  od 
2. razreda do 5. razreda. 



URA GOSPODINJSTVA 



REŠEVANJE NALOG 



PRI TELOVADBI 



ZABAVA MED ODMORI 



Z NOVIMI PRIJATELJI IZ PIRANA 



 VTISI  UČENCEV 



 
 
 

Mislim, da bomo izredno pogrešali Piran in vse podobe mesta, ki 
so se nam tako globoko vtisnile v spomin. Čeprav smo bili med 
poukom in v sobah razdeljeni, smo bili ves preostali čas vedno 
skupaj. Ta teden smo imeli priložnost, da se med seboj bolje 
spoznamo in, da si izmenjujemo mnenja tudi z našimi vrstniki iz 
Slovenije. Bila pa je še odlična priložnost, da dokažemo učiteljem 
in staršem, da nismo več otroci, da postajamo zreli in odgovorni.    
         
 SOFIA 

 



 
 

 
 
Najlepše in kar mi bo od jezikovne šole najbolj majnjkalo  je 
balkon.  Na njem smo se punce igrale na porton in druge igre. 
Ko je zahajalo sonce, smo z balkona gledale, kako se je nebo 
obarvalo in kako se je vse mesto kopalo v  rdeči in oranžni barvi.  
 
Nepozabljivo! 
... najlepši je bil zaton, 
ko sonce pordečilo je hiš beton... 
  
                                          ANA 

 



 
 
 
Tudi letos sem bil v Piranu, kjer sem obiskoval jezikovno šolo. 
Letos je bilo prav posebno lepo, zato mi je bilo žal, ko sem se 
vrnil v Trst. Ko se je približeval zadnji dan, sem si želel, da bi še 
malo ostal tam, zato sem se v petek zbudil zelo vznemirjen, saj 
sem vedel, da se bom moral posloviti od novih prijateljev. 
Domov se vračam poln prečudovitih izkušenj. 
        
  ŽIGA 

 



 
 
Zadnji dan smo bili zjutraj pri pouku, tako kot vsak dan. Med 
odmorom smo se vsi skupaj fotografirali pred šolo. Poslovili smo 
se od novih prijateljev in dokončali jezikovno mapo. Pogrešali 
bomo poleg drugega tudi dobro kuhinjo. 
Ta izkušnja nas je prav gotovo obogatila in besedni zaklad 
napolnila. 
        
  GIACOMO  

 



 
 

V ponedeljek smo v Piran prišli, 
v petek pa iz Pirana odšli. 

Ves teden smo se lepo imeli 
in  vrnili smo se res veseli. 

Sv Jurij nas vesel je bil, 
saj nam je vse dni sonce je zagotovil. 

Tako smo se lahko teden dni 
po mestecu radostno sprehajali. 

Čudovito Benečanko smo obiskali 
in v akvariju ribice spoznali, 

na trgu smo veselo rajali,  
v razredu pa včasih razgrajali. 
Še spominčke smo si kupili, 
preden smo v Trst odracali. 

                SOFIA 
 



PIRAN - Jezikovni počitniški teden učencev COŠ Mare Samsa in Ivana Trinka - Zamejskega od Domja in iz 
Ricmanj 
ZA NEKATER POUKA ŠE NI KONEC… 
PIRAN - Učenci 3., 4. in 5. razreda COŠ Mre Samsa in Ivana Trinka - Zamejskega od Domja in z Ricmanj že tretje 
leto v prvem počitniškem tednu poglabljajo znanje slovenskega  jezika med svojimi sovrstniki na Unescovi šoli 
Cirila Kosmača v Piranu in na podružnični šoli v Portorožu. Jezikovni teden je obogaten z različnimi dejavnostmi. 
Ta počitniški teden učenci preživijo drugače kot med letom. Poleg prijetnega poglabljanja slovenskega jezika, se 
spoznajo s sovrstniki in z njimi doživijo utrip izobraževanja v matični domovini. S sovrstniki preživijo zanimive 
učne urice, bogatijo znanje slovenskega jezika, hkrati pa utrjujejo medsebojne vezi prijateljstva. 
Bogat in poučen je tudi popoldanski program. V ponedeljek popoldne je potekel v Kopru, kjer so si učenci 
ogledali film Skrivnostni varuhi gozda. V torek dopoldne je bil na vrsti obisk sečoveljskih solin, seznanili so se s 
pomenom solin in delom solinarjev. Sečoveljske soline so znane po pticah, a poleg njih je tam še mnogo drugih 
živali, nekaj posebnega pa je tudi rastlinstvo. 
Nazaj grede so učenci skupaj s spremljevalci obiskali piransko mestno knjižnico. V njej je veliko lepih in 
zanimivih knjig, imajo pa tudi veliko video in avdio gradiva. Popoldne so se popeljali z ladjo subaquatik. 
opazovali morsko dno in življenje v njem. Letos niso imeli sreče, da bi videli veliko morskih živali, ker je v tistih 
dneh zaradi slabega in mrzlega vremena tudi morski svet nekako čutil, da še ni pravega poletja. Videli pa so, 
kako ribiči gojijo školjke. Najbolj pogumni plavalci pa so nekajkrat z ladje skočili v morje. V sredo popoldne se je 
vesela družba odpravila v Škocjanske jame šolarji so bili očarani nad njihovimi lepotami, nad skrivnostnim 
svetom, ki se skriva pod kraško zemljo. Te jame so med najznamenitejšimi na svetu. Zanimivo je bilo, kako so jih 
odkrili, ko do nekoč iskali pitno vodo za mesto Trst. Sledili so teku reke Reke in tako prišli do jam, ki so jih začeli 
raziskovati.  
≫Hvaležni smo vodstvu šole, učiteljem, šolskemu osebju in kuharjem, ki nas vedno lepo sprejmejo in nam 
omogočijo, da se pridružimo osnovnošolcem v Sloveniji. Še posebno se zahvaljujemo koordinatorici Karmen 
Mundi, ki poskrbi za pester jezikovno-počitniški teden≪ so zadovoljni udeleženci poobude. (ep) 
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