
POUK, KULTURA IN ZABAVA 
spremljali učence COŠ Mare Samse in Ivana Trinka-Zamejskega zadnji teden 

pouka 
 

Učenci naše šole so se v sklopu večletnega projekta udeležili jezikovnega tedna v 
Piranu. V tem tednu posvetijo posebno pozornost izražanju v slovenskem jeziku. 
Bogatijo svoje besedišče in ga skušajo uporabljati v svojem vsakdanu. To je za 
učence, kjer se doma ne izražajo v slovenskem jeziku, posebne važnosti. 
V dopoldanskem času se učenci pridružijo sovrstnikom OŠ Cirila Kosmača in 
sledijo pouku. Popoldanski čas pa je namenjen odkrivanju znamenitosti Pirana in 
okolice ter raznim zanimivim dejavnostim. 

 
Posebno zabaven je bil gledališki laboratorij v 
Beneški hiši. Z domišljijo so se podali v srednji vek. 
Ustoličili so bele viteze in princeske na zrnu soli, 
seveda oblečeni v lepe srednjeveške kostume in 
viteške oklepe. 
 
V lepem starem pristaniškem mestu nas je zamikalo, 
da bi odpluli na širno morje. Z barko Solinarko smo  
odpluli v stare soline. V opuščenem predelu 
Sečoveljskih solin, na desnem bregu kanala Giassi, 
nas je pričakal solinar Matjaž. Z zanimanjem smo 
mu prisluhnili in si ogledali muzej solinarstva. 
Solinarji so v solinah delali celo leto. Zaradi 
oddaljenosti solin od Pirana so gradili solinarske 
hiše. Ta obsega tri stavbe. Enonadstropno hišo, kjer 

je bivala solinarjeva družina. Pritlično skladišče, ki je služilo shranjevanju soli ter 
krušno peč, ki je posebnost Sečoveljskih solin. 
 
V morju smo videli ribe, školjke, rakce, meduze. 
Še več morskih živali pa smo videli v Piranskem 
akvariju. Tam gojijo skoraj vse slovenske morske 
živali: hobotnice, brancine, pisane ustnače, 
glavače, zobatce, alge. Posebnosti so tudi zelo 
redke živali, ki jih drugače skoraj nikoli ne 
vidimo, kot so morski pajki, rarogi, mali morski 
ježki, spužve in drugi. Gojijo pa tudi morske živali 
z drugih delov sveta. 
Kako zanimiv, očarljiv in privlačen je podmorski 
svet pa smo se prepričali tudi s poučnim 
obiskom v Potapljaškem muzeju. 
 
Še bi lahko naštevali. A ne smemo pozabiti na 
skoke v morje in plavanje, na prijetno kramljanje 
s prijatelji, na sprehode ob obali ter dober sladoled. 
 
Hvala za lepo izkušnjo na Unescovi šoli v Piranu. Hvaležni smo koordinatorici 
projekta Karmen Mundi, ki pripravi bogat jezikovno-počitniški teden. Hvala vodstvu 
in učiteljem, ki nas radi gostijo ter šolskemu osebju in kuharjem za vse njihove 
dobrote.  

Eda Pregarc 


