
Nacionalni projekt: Naš kraj – njegova naravna in kulturna dediščina 

V nacionalnem projektu Naš kraj – njegova naravna in kulturna dediščina so sodelovali tudi 

učenci 5. a in 5. b razreda OŠ Cirila Kosmača Piran. Cilje podprojekta Voda od mita do 

arhitekture smo uresničevali skozi celo šolsko leto.  

V sklopu projekta smo spoznavali vodne vire kot dediščino celotnega človeštva, poudarili 

smo pomen vode za človeka v naših in tujih deželah.  Ob fotografijah in zbrani literaturi smo 

vodili več dejavnosti. Posebej smo bili pozorni na varčevanje z vodo (pri umivanju rok, 

ščetkanju zob, umivanju v kadi, tušu …) ter na onesnaževanje vode, ker s tem ogrožamo naš 

planet. Pitna voda je vrednota, zato se moramo zavedati njenega pomena.  

Sodelovali smo tudi z institucijami in strokovnjaki lokalnega okolja na področju vodnih virov. 

Obiskali in spoznali smo delovanje čistilne naprave Piran in si ogledali vse faze čiščenja vode. 

Ugotovili smo, da ima človek zelo velik vpliv na naravo in vodne vire. 

7. aprila 2018 smo se zbrali na piranski Punti in pokukali v vodnjak na svetilniku. Prisotni smo 

bili pri črpanju vode iz vodnjaka in spustu gasilcev v vodnjak. Izvedeli smo, da je to nekoč bil 

glavni vir pitne vode. 

Učenci so svoje znanje utrjevali in poglabljali z družabno igro V labirintu podnebnih 

sprememb. Spoznali so življenje ljudi v pomanjkanju vode ter življenje ljudi v pokrajinah, kjer 

je vode preveč.  

 

Piran, 3. 5. 2018 

 

Učenci 5. a in 5. b z učiteljicama Asto Vrkič in Samanto Vižintin  



 

 

 

 

 

 



 

NAŠ KRAJ IN NJEGOVA NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 



Nacionalni projekt – Vrtec Mornarček Piran 

 

VODA OD MITA DO ARHITEKTURE 

 

Četrtošolci smo obravnavali TEMATKO VODE PRI VEČ UČNIH SKLOPIH: 

- Človeško telo: potreba po vodi, koliko tekočine imamo v telesu; 

- Svet snovi: brez vode ni življenja, vsa voda ni primerna za pitje, pretakanje tekočin,  

                    lastnosti tekočin, … 

- Projekt Voda: vodni viri v našem kraju, preteklost vodnih virov v našem kraju,  

                         lastnosti krajevnih voda, onesnaženost voda, porabniki vode, … 

O pomembnosti vode in vodnjakih v Piranu sta nam predavali ga. Sandra Loboda, Okolje 

Piran in ga. Danijela Paljaga, italijanska skupnost Piran. 

Prebrali smo knjižico in reševali naloge v knjižici KAPKOČASTNIK ZA MALE VARUHE VODE, ki 

ga je izdalo podjetje Rižanski vodovod Koper. 

Pri glasbeni umetnosti smo se naučili slovensko ljudsko pesem Ob bistrem potočku je mlin. 

Delali smo tudi poskuse iz knjižic VESELJE Z ZNANOSTJO – VODA in VODNI DETEKTIVI. 

 

Piran, 25. 4. 2018                                                          Tatjana Uršič, Svetlana Bogatinov 

 


