
ŠOLA V NARAVI V PIRANU 

 

V sredini aprila smo se osmi razredi odpravili v šolo v naravi v Piran. Ta šola v naravi je trajala 4 

dni. Program je vseboval: obisk morske biološke postaje, ogled Sečoveljskih solin, ogled vrta kak-

tusov v Seči, obisk Tonine hiše v Krkavčah, ogled znamenitega Krkavškega kamna, ogled slike sli-

karja Domenica Tintoretta, vodenje po Piranu in ogled freske  Mrtvaški ples v Hrastovljah.  

Iz Kranja smo odšli že zelo zgodaj - ob 6.30, da bi naše bivanje v Piranu čim bolj izkoristili.  Prvi, 

drugi in tretji dan naj bi ustvarjali nekaj likovnega, ker je bil to likovni tabor, zato smo prvi dan 

izdelovali embalažo za sol, drugi dan smo naredili lončke za svinčnike in tretji dan smo slikali Piran 

s kredami. Vmes smo med obiskom solin in kaktusov ponovili še nekaj kemije in naravoslovja. Pa ni 

bilo prehudo. Zadnji, 4. dan smo se šli kopat v hotel Bernardin.  

Med delavnicami smo imeli tudi nekaj prostega časa, med katerim smo se lahko družili, pogovarjali 

ali pa igrali kakšne igre in tudi kaj ušpičili. Vsak dan po kosilu smo lahko odšli v Piran in smo bili 

prosti po eno uro ali manj. Takrat smo se lahko sprehajali, si kaj kupili ali pa odšli na sladoled. Spa-

nje je bilo ob 22.00 uri. Takrat so se ugasnile luči in vsi smo morali zaspati, učiteljice pa so hodile 

po sobah in gledale, če že spimo.  

Nekatere učence sem vprašala, kako se jim je zdelo tam: 

Špela Gorišek: »Zelo mi je bilo všeč, tudi hrana je bila dokaj dobra. Najbolj mi je bilo všeč, ker 

nas je bilo več v sobi in ker smo se hecali in se na splošno dobro imeli.«  

Armin Korač: »Kar v redu se mi je bilo zdelo, samo škoda, ker so bile z nami učiteljice. Bilo je pre-

malo prostega časa. Najbolj mi je bilo všeč, da smo bili prosti v Piranu.« 

Neža Šubic: »Bilo je dobro, najboljši mi je bil sladoled, drugače pa mi je bilo vse všeč.« 

Blaž Uršič: »Zdelo se mi je »kar nekaj«. Še najboljši je bil Piran, ko smo bili lahko sami brez uči-

teljic.« 

Katarina Vodnik: »Bilo je dobro, Tartinijev trg mi je bil všeč in veliko trgovin. Najboljše pa je bilo, 

ko smo se sončili na skalah ob morju.« 

Če še niste bili na taboru v Piranu, vam povem, da je tam po mojem mnenju res zabavno. Hkrati pa 

je bilo tudi poučno - likovni ter kemijski tabor vse v enem.  

                                                                                    

       Petra Luskovec, 8. c 


