Vtisi učenk in učencev 3. b razreda o Piranu

Teden v Piranu mi je bil zelo všeč. Uživala sem
ta kratek čas. Moje mnenje je pozitivno, saj ste
nas z veseljem sprejeli v majhno šolo.
Anne Marie

V Piranu smo se imeli zelo lepo in všeč mi je bilo,
ko smo šli v galerijo in na ladjo.
Michaela Ošina

Pouk mi je bil zelo všeč. Hrana je bila zelo dobra.
Dominik Strugger

V Piranu mi je bilo zelo všeč. Ljudje so bili zelo
prijazni. Zanimiv je bil Mediadom in vse drugo mi
je bilo všeč.
Dario Kutschnig

Bilo mi je lepo. Piran je zelo lepo turistično mesto.
Najbolj všeč mi je bilo obzidje, ker smo videli ves
Piran od zgoraj.
Amar Joldić

Všeč mi je bilo. Občutek imam, da smo se bolje razumeli kot
ponavadi. Tudi učenci so bili zelo prijazni do nas in so nam bili
pripravljeni pomagati.
Ira Jusufagić

V Piranu mi je bilo zelo všeč, da smo obiskali akvarij, muzej in še druge zanimivosti. Bilo je lepo,
da smo vsak dan imeli tudi prosti čas in smo lahko šli sami po mestu.
Arnela Kovač
Obisk v OŠ Cirila Kosmača je bila nova izkušnja, ki
si jo bom zapomnila.
V šolo sem vstopila s pozitivnimi pričakovanji in
tako sem jo tudi zapustila.
Anja Markovič

Nama je bilo zelo všeč, da smo odšli v akvarij in
igrali nogomet.
Nataša in Elmin

Najboljša je bila vožnja s Solinarko.
Nina Lipnik

Všeč mi je bila vožnja z ladjo Solinarko in
delavnica oblikovanja majic, v kateri smo si lahko
izmisli motive.
Jana Paul
Bilo mi je všeč, ker smo se naučili veliko novega o Piranu, šli v akvarij in imeli prosti čas.
Danaja Smole
Bil je zelo zanimiv teden. Veliko sem se naučila o Piranu. Zanimiva je bila tudi šola in všeč mi je
bilo, da imajo tam kosilo. V tednu sem zaznala tudi
krepitev razredne skupnosti. Doživela sem različne
dogodivščine in fantazije.
Hu Kaiwen

V Piranu mi je bilo zelo všeč, ker smo kot cel razred
šli na kebab. Spremljalo nas je lepo vreme, kar me
je zelo veselilo.
Jenny Wicher

Teden mi je bil zelo všeč zaradi dobre organizacije.
Žan

