LŠ LEDENICE, FORSTWEG 9, 9581
LEDENITZEN, AUSTRIA
V ponedeljek, 23.5.2022 se je 4.a razred odpravil na pot proti
Jadranskemu morju, v Piran. Čakali so nas jezikovni dnevi v Osnovni šoli
Cirila Kosmača. Z busom smo zelo prijetno potovali do našega cilja. Ko
smo prispeli, nas so čakale udobne sobe, kjer smo razpakirali naše
kovčke. Po slastnem kosilu smo se odpravili v mesto. Skupno smo se
sprehajali po ozkih ulicah, do Tartinijevega trga, proti cerkvi Sv. Jurija,
uživali razgled s stolpa, občudovali staro mestno obzidje in ob koncu
prispeli do Punte. Tam smo jedli imeniten sladoled in plezali po skalah.
Na poti nazaj smo namakali noge v toplem morju. Obiskali smo tudi
muzej školjk. Tam smo spoznali razliko med školjkami in polži. Nato smo
šli nazaj do šole na večerjo. Po večerji pa smo še enkrat šli v mestno
jedro, na Tartinijev trg in se imeli zelo lepo.
V torek, 24.5.2022 dopoldne smo imeli pouk v razredih osnovne šole
Cirila Kosmača in v osnovi šoli v Portorožu. Spoznali smo nov način
pouka, imeli smo zanimive pogovore in se družili z učenci teh šol.
Opoldne smo se vsi skupaj spet srečali h kosilu. Po kosilu smo obiskali
knjižnico, kjer nam je knjižničarka Eva brala knjigo, oblikovali smo
bralno značko in se pogovarjali. Kar nato smo se pa odpravili k morju.
Težko smo čakali ohladitev! Bilo je čudovito! Plavali smo, se potapljali,
uživali v soncu in lizali sladoled. Pred večerjo smo si ogledali še akvarij.
Tam je bila tudi želva, katera se je novembra 2021 ujela v ribniško
mrežo. Ker ji je manjkala prednja plavut in je bila brez moči, so v
akvariju poskrbeli zanjo. V naslednjih desetih dneh pa jo bodo spet
odpustili v odprto morje, da lahko nadaljuje svojo pot.
Po večerji smo se pa odpravili na nočni piknik. Našli smo udobno mesto,
skočili smo še enkrat v morje, nato uživali sladkarije ob sončnem zatonu
in nato še opazovali delfine, ki so se nam prikazali. Bilo je imenitno! Ob
22:30 smo pa zaspani padli v postelje in takoj zaspali.
V sredo, 25.5.2022 smo morali po zajtrku že spakirati naše kovčke. Še
enkrat smo šli v jedro mesta za zadnje nakupe suvenirjev in daril. Ob
10:00 smo si še ogledali potapljaški muzej. Spoznali smo zgodovino
potapljanja in potapljaško opremo. Po kosilu smo si pa vsi želeli še zadnji

skok v morje. Za eno uro smo še uživali ob čudovitem vremenu na plaži
Pirana. Nato pa se odpotili nazaj domov.
Imeli smo se zelo lepo, bil je imeniten izlet! Hvala za finančne prispevke
– kar nekaj sladoledov smo lahko jedli
Nadja Keuschnig

