Utrinki Vecstopenjska sola "Josip Pangerc"
Cel teden je bil res zabaven. Čas nam je prehitro minil in brez dvoma je Piran osvojil
naša srca. Kar kmalu se bomo vrnili!
Prof. Sanja Širec in Katja Mignozzi

Komaj sem čakala, da pride ta dan! Jezikovna šola v Piranu! Vožnja z barko v Soline
mi je bila zelo všeč. Upam, da se bo tudi naslednje leto jezikovni teden v Piranu
ponovil.
Deva
V jezikovni šoli je bilo res lepo, predvsem pri pouku slovenščine. Popoldanske
aktivnosti so bile krasne, predvsem vožnja z barko Solinarko do solin.
Erik
V Piranu mi je bilo zelo lepo, zabaval sem se. Hrana je bila dobra in vsako popoldne
smo delali nekaj zanimivega. Najlepše je bilo, ko smo se vozili z ladjo v Soline.
Enriqe
V Piranu mi je bilo izredno lepo. Zelo sem se zabavala in všeč mi je bilo biti en teden
s prijatelji. Aktivnosti so bile zabavne, še posebno orienteering.
Marta
Vsak dan zjutraj smo imeli pouk, nato pa popoldanske dejavnosti. Tretji dan mi je bil
najbolj všeč, ko smo bili v računalniški učilnici. Vsako popoldne je bila na vrsti
različna dejavnost.
Mitja

Ogledali smo si Piran z morja, bilo je čudovito. Teden smo preživeli zelo lepo. Vse je
bilo zanimivo. Mislim, da je Jezikovni teden zelo koristen, ker spoznaš šolske navade
učencev iz drugih držav, se izobražuješ in nadgrajuješ slovenski jezik.
Maja

Po dveh letih brez šolskih izletov zaradi pandemije (COVIDA-19), smo se končno
odpravili na “jezikovni teden” v Piran. Povabila nas je prijazna šola OŠ Cirila
Kosmača, da bi si lahko ogledali Piran in poglobili znanje slovenščine.

Šola je imela veliko spalnic, razredov z balkoni, stopnišč… Pa še kuhinjo z dvema
kuharjema, jedilnico, dve veliki dvorišči, telovadnico, nogometno igrišče, računalniško
sobo idr.

Nikoli ne bom pozabil vsakodnevnega piranskega sladoleda in dobrih jedi zelo
prijaznega kuharja.
Danijel

