Jezikovni teden učencev COŠ Mare Samsa in Ivana Trinka - Zamejskega od Domja in iz
Ricmanj
Posebno obarvan šolski teden med sovstniki v Piranu in Portorožu
Tudi v tem šolskem letu smo učenci 3. razreda COŠ M. Samse od Domja in 4. in 5.
razreda COŠ Ivana Trinka-Zamejskega iz Ricmanj bogatili znanje slovenskega jezika na
UNESCO-vi šoli Cirila Kosmača v Piranu. Nekaj učencev pa je v dopoldanskem času
obiskovalo pouk na podružnični šoli v Portorožu.
Gostoljubni in prijazni sovrstniki iz Pirana in Portoroža nas s svojimi učiteljicami sprejmejo
medse, da z njimi spoznavamo in usvajamo znanje na osnovni šoli v Sloveniji.
V dopoldansih urah izpopolnjujemo slovenski jezik s sovrstniki, v popoldanskih urah pa
odkrivamo in spoznavamo znamenitosti Pirana in okolice.
Obiskali smo Akvarij. Občudovali smo skrivnostni, živahni podvodni svet Jadranskega
morja in njegovih morskih prebivalcev. V njem se skriva presenetljivo veliko število živali
od mnogovrstnih rib do morskih konjičkov, listov, zmajev, kumar, zvezd, ježkov. In še bi
lahko naštevali. Prav tako smo bili očarani nad izredno bogato zbirko, nad tri tisoč polžev
in školjk vseh morij in kontinentov sveta ter mnogih jam, jezer in rek, ki jih dopolnjujejo v
sodobnem, interaktivnem piranskem muzeju školjk in polžev. Z velikim zanimanjem smo
prisluhnili biologu Janu Simiču, zbiratelju in lastniku te velike zbirke Čarobnega sveta
školjk. Hvaležni smo mu za tako edinstveno in nepozabno doživetje.
Torkovo popoldne smo preživeli v Kopru. Ogledali smo si slovenski film in se sprehodili po
mestnih ulicah. Občudovali smo mestne posebnosti. Tu smo se okrepili z večerjo in
posladkali s sladoledom. Razigrani in dobre volje smo se z avtobusom vrnili v Piran.

V sredo smo obiskali sodobno mestno knjižnico Otona Župančiča, ki je bogato založena s
slikanicami, enciklopedijami in drugimi zanimivimi knjigami ter z DVD-ji, Cd-ji, CD-ROM-i,
revijami in časopi. Najprej smo prisluhnili prijazni knjižničarki Nadi. Nato pa smo si z
veseljem prelistali mnoge zanimive knjige.
Izredno zanimivo je bilo v Mediadomu Pyrhani, kjer nam je oddaljena preteklost s pomočjo
posebne tehnologije postala prav zanimiva. Odkrivali in spoznavali smo nastanek solin,
ribiškega mesteca obdanega z mogočnim obzidjem, življenje Pirančanov ter kulturne in
druge znamenitosti Pirana.
Lepa in poučna je bila tudi četrtkova vožnja z ladjo Subaquatic. V posebnem steklenem
ladijskem dnu smo opazovali življenje, živali in rastlin, v globinah piranskega zaliva.
Ogledali so si tudi nasade školjk na vrveh. Z ladjice pa smo občudovali ostanke starega
mestnega obzidja, pisane piranske hiše s cerkvico sv. Jurija na vrhu grička. Na zvoniku je
vrtljivi kip nadangela sv. Mihaela, ki kaže smer vetra.
Po vožnji z ladjo in čudotivem pogledu na Piran z morske strani, nas prelepo morje in toplo
sonce nista zaustavila, da se ne bi z veseljem prepustili uživanju v kopanju in igri.
Po večernem sprehodu in sladoledu, v eni od slaščičarn na piranski Punti, smo se nazaj
grede pogovarjali in prepevali. Na Tartinijevem trgu, smo v bližini kipa piranskega violinista
in skladatelja Giuseppeja Tartinija, poskrbeli za otroško presenečenje. Zapeli smo nekaj
slovenskih pesmi in seveda pri tem nismo pozabili niti na naš tipični Openski tramvaj.
Otroška pesem je hitro privalila številne turiste, ki so nas z navdušenjem poslušali in
bogato nagradili z bučnimi ploskanjem.
Naši jezikovni dnevi so se prehitro prevesili še v zadnjo noč. Še zadnji dan med rojaki v
Sloveniji in že so nas pričakali starši.
Hvala vsem za tako bogato izkušnjo posebno obarvanega šolskega tedna. Iz srca se
zahvaljujemo gospe Karmen Munda, ki z veliko skrbnostjo in srčnostjo koordinira jezikovno
šolo na UNESCO-vi šoli v Piranu. Hvala tudi gospe ravnateljici Zlati Milič in vsem
učiteljicam, ki nas vedno rade sprejmejo. Prisrčna zahvala tudi kuharju in njegovim
pomočnicam, ki dobro poskrbijo za naše lačne želodčke.
Učenci in učiteljice

