Slovenski jezikovni teden 3. a, 2017
Dijaki 3.a razreda so se 3. aprila 2017 zbrali pred Slovensko gimnazijo, da bi se odpeljali na
jezikovni teden v obmorsko mesto Piran.
Po pristanku v OŠ Cirila Kosmača so se odpravili s prijazno vodičko Karmen na sprehod po
mestu, nato pa so nadaljevali pot do Fiese, kjer so nekateri pogumni namakali noge v še zelo
mrzli morski vodi.
Naslednji dan so dijaki spoznali svoje nove sošolce, s katerimi so vsak dan od torka do petka
preživeli 4 ure pouka, vsak popoldan pa jih je čakal zanimiv program: Obiskali so Mediadom,
kjer so si ogledali čudovit 3D film o nastanku mesta. Pri delavnici so izdelali svojo lastno
majico s piranskimi motivi. Z ladjo Solinarko so odpluli po slovenski obali do sečoveljskih
solin. Obiskali so morski akvarij, kjer so samostojno raziskovali morske živali. Sprehodili so se
do Portoroža, kjer so pojedli okusni sladoled in zaplavali so v slani vodi bazenov morskega
parka Laguna.
V petek jih je takoj po pouku pričakal avtobus, ki jih je odpeljal nazaj v Celovec.
Kevin in Luxin, 3.a

Pri tabli OŠ Cirila Kosmača

Najbolj mi je bil všeč Mediadom, ker sem v filmu videl, kako je nastal Piran.
Daniel, 3.a

V kletnih prostorih Mediadoma

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se med prostim časom skupaj igrali družabne igre. Bilo mi je
všeč, da smo se tudi več pogovarjali v slovenščini.
Dimitar, 3.a

Pri pouku smo bili v različnih razredih, povsod pa so nas prijazno pozdravili in sprejeli.
Ugotovila sem, da je slovenski šolski vsakdan nekoliko drugačen od našega. Npr. da morajo
učenci vsako uro menjati učilnico ali da je najboljša ocena 5.
Nicola, 3.a

Pri pouku mi je bilo zelo všeč, ker je bil drugačen od našega in še posebej zanimiv. Učenci pa
so bili do nas zelo prijazni.
Ana, 3.a

Rad bi povedal še, da je mesto Piran zelo lepo mesto in da bi se rad še enkrat vrnil z
razredom v Piran.
Niko, 3.a

Z razrednikom na Tartinijevem trgu

Odkrivanje zgodovine Pirana z učiteljico Karmen

