
Jezikovni teden v Piranu, 3B, 2016 
Učenje slovenščine od 18. do 22. aprila v sončnem Piranu 

 

Od 18. do 22. aprila 2016 smo dijaki in dijakinje 3.b razreda v spremstvu 

razredničarke prof. Nikoline Poljski in učiteljice slovenčine prof. Tanje Čertov 

preživeli lepe sončne dni na jezikovnem tednu v Piranu. 

V ponedeljek smo se ob 8. uri zjutraj odpeljali iz Celovca v Piran, kjer so nas 

sprejeli v Osnovni šoli Cirila Kosmača, ki je za cel teden postala naš novi dom. 

Popoldne smo imeli ogled Pirana, pri katerem smo videli Tartinijev trg s kipom 

violonista Giuseppeja Tartinija, rt Madona s svetilnikom, Stari mestni trg in 

druge znamenitosti. 

Dopoldne smo se vsak dan udeležili rednega pouka z učenci osnovne šole in 

tako spoznali, kako poteka njihov šolski vsakdan. Po pouku in po kosilu v 

šolski kuhinji smo imeli pester popoldanski program: Z ladjo Solinarka smo se 

peljali iz Pirana k solinam in nazaj, imeli likovno delavnico, pri kateri smo 

oblikovali majice, v teoriji in praksi smo spoznali morske živali, ogledali smo si 

Muzej podvodnih dejavnosti in Akvarij Piran. Znanje slovenskega jezika smo 

na jezikovnem tednu izpopolnili tudi s popoldanskimi delavnicami, v katerih 

smo utrdili sklanjatve in se pogovarjali o pesmih. 

V prostem času smo si lahko sami ogledali Piran, igrali nogomet in razne 

družabne igre. Proti večeru pa smo se kar dvakrat odpravili peš na pot v 

Portorož, kjer smo jedli pico in uživali ob najboljšem sladoledu v kavarni 

Cacao. 

Teden v Piranu je minil vse prehitro in kot zaključek smo si na poti domov še 

ogledali Postojnsko jamo, v kateri smo videli tudi človeško ribico in njena 

jajčeca. 

Dijaki in dijakinje 3.b-razreda, prof. Tanja Čertov 

Koordinacija: Tanja Čertov, Nikoline Poljski 

http://www.oskosmac.si/
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