
Jezikovni teden v Piranu 

Ko smo prišli v ponedeljek z autobusom v Piran, smo si najprej ogledali mesto 

Piran. Nato smo spravili kovčke v naše sobe. Mi nismo bili sami. Z nami so bili še 

učenci ljudske šole Božji grob iz Podjune. 

Drugi dan smo se po zajtrku odpeljali s 

taksijem v podružniško šolo Portorož. Po 

pouku pa smo šli s učiteljico in učiteljem 

peš v Portorož na sladoled. Ob obali smo se 

sprehajali in videli meduze. Nato smo se 

spet peljali s taksijem nazaj v šolo v Piran. 

Imeli smo še dodatno uro slovenščine. Po 

kosilu smo se malo odpočili. Nato smo šli 

do pristanišča in se peljali z ladjo 

Subaquatic po morju. Bilo je zelo zanimivo, 

ker smo skozi okna na dnu ladje videli 

raznorazne živali, ki živijo v morju. Bili smo 

tudi v potapljaškem muzeju, kjer smo si 

ogledali, kakšno opremo so svoj čas imeli potapljači. Bilo je zelo zanimivo. Delo 

potapljačev je bilo zelo naporno. Po končanem ogledu pa smo se napotili v 

Fieso, kjer smo skočili v vodo in se kopali. 

V sredo smo se sprva ogledali 

mestno knjižnico. Nato smo se 

vrnili v šolo k pouku slovenščine. 

Po kosilu pa so se napotili v 

akvarij. Tam smo videli razne 

ribe, školjke, rake in seveda tudi 

morskega psa. Po akvariju pa 

smo se napotili v Mediadom 

Piran. Zvedeli smo, kako je nastal 

Piran. To je bilo zame najbolj 

zanimivo.  

V četrtek smo se zjutraj spet peljali v Portorož, kjer smo imeli pouk. Po vrnitvi v 

Piran je bila še ura slovenščine. Po kosilu smo počivali, nato pa smo se spet 

podali v Fieso, kjer smo uživali na plaži. 

V petek smo po zajtrku pospravili  sobe in se odpeljali z busom proti domu. 

Srečno smo prispeli domov. Meni je bil jezikovni teden v Piranu zelo všeč.  

Samuel Oraže 



Jezikovni teden v Piranu 

V ponedeljek smo se zjutraj vsi zbrali pri šoli, da počakamo avtobus. Ko smo bili 

vsi skupaj, smo se odpeljali v 

Piran. Na poti pa smo pobasali 

še šolarke in šolarje ljudske 

šole Božji grob. Ko smo prispeli 

v Piran, smo si ogledali šolo, v 

kateri smo spali. Ogled šole ni 

trajal dolgo. Vsak si je poiskal 

svojo posteljo. Ko smo se vsi 

oblekli kopalke, smo si sprva 

ogledali Piran, nato pa smo šli 

na plažo. Navrh pa smo uživali 

še na sladoled.  

V torek smo se popoldan peljali s Subaquaticom. Peljali smo se z ladjo mimo 

cerkve sv. Jurija in mimo Fiese. Videli smo tudi, kje in kako rastejo školjke. Ko 

smo prispeli z ladjo nazaj, smo se ogledali potapljaški muzej. Tam smo videli 

razne opreme, čevlje in čelade potapljačev. Sodelovali smo tudi pri kvizu, ki ni 

bil enostaven. Potem smo se podali peš v Fieso in se kopali kakšno uro. 

V sredo zjutraj smo obiskali knjižnico. Tam sem gledala tolste knjige. Po obisku 

knjižnice, pa je Karmen imela z nami orientacijski pohod po Piranu. Ta je trajal 

en uro. Po kosilu smo lahko malo počivali. Nato smo hitro šli v Akvarij in videli 

velike in majhne ribe, morske ježke, morske pse, morske kače in še mnogo več. 

Po Akvariju smo šli v Mediadom. Ker pa je bil ta zaprt, smo se privoščili 

sladoled. Ko smo prišli nazaj, je bil 

Mediadom odprt. Tam smo si 

ogledali 3D-film, kako je nastal 

Piran. To je bilo zelo zanimivo. 

V četrtek po pouku nismo imeli 

kakšnega programa. Zato smo lahko 

malo počivali. Potem smo se vsi šli  

kopat v Fieso. S prijateljicami sem 

bila plavat v morju, potem smo se 

igrale na plaži in vsak od nas je spet 

jedel sladoled. Bilo je zelo luštno.V 

petek smo se odpeljali ob desetih. V avtobusu je bilo spet zelo luštno. Naredile 

smo še enkrat cirkus, velik cirkus, da se je učitelj malo jezil. 

Katharina Olip 


