
JEZIKOVNI TEČAJ V PIRANU   

Od 28. septembra do 2. oktobra smo bili učenci 2. razreda nižje srednje šole Sv. 
Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu na jezikovnem tednu v Piranu, na Osnovni šoli 
Cirila Kosmača. 

Vsako jutro smo šli ob 07:30 na 
zajtrk nato pa v razrede. Prvi dan 
smo bili razdeljeni po razredih . 
Tako smo obiskovali 7a, 7b, 8a, 8b. 

Vsako popoldne pa smo bili 
zaposleni z različnimi dejavnostmi 
in nalogami. Eno popoldne smo šli z 
barko “Solinarko” in izvedeli nove stvari o solinah in o ribolovu. Bilo je zelo 
zabavno! V sredo zjutraj pa smo imeli samo dve uri pouka, ker smo obiskali 
knjižnico. Tam nam je knjižničarka pripovedovala, kako so se selili iz 
Tartinijevega trga do ulice Otona Zupančiča;povedala nam je tudi,  kako se 
urejajo knjige, enciklopedije, CD, DVD v knjižnicah. Tisto popoldne smo imeli 
orijentacijski pohod po Piran. Eno drugo popoldne pa smo bili v potapljaškem 
muzeju. Tam nam je gospa povedala veliko zanimivih stvari o potapljačih. Tisto 
popoldne smo imeli tudi pol ure časa, da smo  se sprehodili po Tartinijevem trgu 
in kupili spominčke. Bilo je zelo zabavno. V petek pa smo po kosilu  pripravili 
prtljago in počakali starše, da so nas prišli iskat. 

V treh večerjih smo si ogledali dva filma: “Zivljenje kot v filmu” in “Poletje v 
školjki”, ki so ga snemali v Piranu.  

Bilo je zanimivo videti, kako se učenci šolajo v Piranu in opaziti razlike med našo 
in njihovo šolo. 

Matija, Francesca, Damir, Elisa 



Akvarij 

Prvi popoldan smo šli v Aquarium . Tam smo videli veliko podmorskih živali ,  
kot: zobato moreno, morskega pajka, morskega psa, školjke ,morske zvezde 
,morske polže, morske ježe,anemona in razne vrste rib. Vse skupaj je 25 bazenov 
in več kot 80 vrst rib iz Jadranskega morja.  

V akvariju nam je gospa razložila veliko stavri in nam za spomin podarila razne 
školjke . Dovolila nam je tudi tikati morskega polža in morsko zvezdo, ki smo jo 
lahko držali v rokah. 

Aqarium Piran je  ustanovilo leta 1964 Društvo akvaristov slovenske obale v 
stari zgradbi Pomorske in Ribiške šole ob Ribiškem trgu . Od leta 2009 so akvarij 
prenovili  z biotsko raznovrsnostjo našega morja . 

Po ogledali smo si lahko kupili tudi spominčke . 

Ogled akvarija je bil zelo zabaven in zanimiv , ker smo spoznali nove vrste 
podmorskih živali.  

Gabrijel, Teodora 

 



Mesta knjižnica Piran 

Obiskali smo mestno knjižnico Piran, ki je na Župančičevi ulici. Knjižnica ima 
dve nadstropji, v pritljičju so knjige za otroke, v prvem nadstropju so knjige za 
odrasle. Na začetku nam je knjižničarka razložila zgodovino knjižnice. Prej je 
bila knjižnica na Tartinijevem trgu v sodni palači. Januarja leta 2009 so 
knjižnico preselili v drugo stavbo. Takrat so ljudje ustvarili živo verigo preko 
trga do Župančiceve ulice. Knjižničarka nama je tudi povedala, da je v Piranu 
italijanska manjšina in torej knjižnica ima tudi italijanske knjige. Enkrat na 
teden so bralne urice za otroke tako v slovenščini kot italijanščini. Imajo tudi 
knjige za slepe. Slepi imajo eno posebno abecedo. V knjižnici imajo tudi audijo 
knjige, za slepe ali dizleksične. Knjižničarka nam je pokazala posnetek, ki razloži, 
kako so katalogizirane knjige v knjižnicah. Posnetek nam je razložil katere vrste 
knjig, cedejev in devedejev obstajajo: modroslovne vede, verstva in mitologije, 
družboslovne vede, naravoslovne vede, tehnične vede, umetnost in prosti čas, 
zemljepisne in zgodovinske vede, jezik in literatura, igroknjige-slikanice, 
zgodbice, zbirke pravljic, stripi-slikopis-črkopis, fantastika, resničnost, 
dramatika in poezija . 

Stefano in Giovanna 
 

 

 

 

 

 

 

 



POTAPLJAŠKI MUZEJ 

V tem tednu smo šli v Potapljaški Muzej. Tam smo veliko izvedli o potapljačih, 
ampak smo tudi govorili o ladij in podmornicah. 

Na začetku so se potapljači potapljali tako, da so zadržali sapo, na dah. Potem so 
izumili stroj, s katerim so lahko dajali zrak potapljačem po cevi. Ta stroj je bil 
leseni zaboj, ki so ga imeli na barki in je nekdo moral kolesariti tako, da je pošiljal 
potapljaču  zrak. Če je kolesar kolesaril prehitro, se je potapljaška obleka preveč 
napihnila in  potapljač bi se prehitro dvignil na površje. Zato so si izmislili en 
majhen gumb na čeladi, s katerem so lahko potapljači izpustili zrak, ne da bi 
voda prišla v obleko. Seveda so se potapljaške opreme stalno spreminjale in 
izboljševale do današnjih sodobnih oprem. 

Sedaj so potapljaške obleke lahke in je zares lažje se potapljati. 

 Nekoč je bila potapljaška oprema sestavljena iz: čelade, obleke, čevelj in rokavic. 
Vse skupaj je oprema tehtala 85 kg. Samo čelada je tehtala 35 kg, oprema pa 50 
kg. Najtežje je bilo preseliti potapljača s kopnega v vodo. 

Muzej je bil zelo zanimiv. 

Emilio 

 

 

 

 

 

  

 

 


