
 

 

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo  
 

 
IZVEDBENI NAČRT 

 
Dejavnost: Ekskurzija v Obsredozemske pokrajine 
Datum izvedbe: torek, 19. 10. 2021 
Kraj izvedbe: Strunjanske soline, Piran 
Vodja dejavnosti: Ivana Matošević Pogačnik 
 
Udeleženci (razred in število učencev):  
 

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV 

9. a 23 

9. b 24 

9. c 22 

 
Predvideno skupno število učencev (brez spremljevalcev): 69 
 
Predvideni stroški na otroka: 
Vstopnina in vodenje po Strunjanskih solinah: 7,00 € 
Vstop v interaktivni muzej Mediadom Piran: 3,00 € 
Prevoz:  6,50 € 
-------------------------------------------------------------------------- 
Skupaj:  16,50 € 
 
Spremljevalci:  

 Ivana Matošević Pogačnik 

 dr. Vesna Markelj 

 Aleš Nose 

 Ilona Irgolič 

 Mihajlo Milojević 
 
Vsebina: 
- obisk Obsredozemskih pokrajin Slovenije (terensko spoznavanje s pokrajinami s pomočjo 
avtobusa in sprehoda) 
- vodeni ogled Strunjanskih solin 
- vodeni ogled interaktivnega muzeja Mediadom Piran 
- vodeni ogled mesta Piran 
 
Vzgojno-izobraževalni cilji 
Učenec:  

 spoznava različne načine življenja ljudi in njihove prilagoditve na prevladujoče 
reliefne oblike, podnebje in rastlinstvo;  

 razvija pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu in državi 
ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine;  



 na primeru Strunjanskih solin pojasni soodvisnost življenja ljudi od reliefa, podnebja, 
prsti in vodovja; 

 razvija sposobnost za osnovno proučevanje in raziskovanje pokrajine (lokalne, 
regionalne) ter sposobnost za vključevanje v odločanje o njenem razvoju; 

 se zdravo in koristno giblje v naravi pri izvajanju terenskega dela in pri ekskurzijah. 
 
 
Predviden potek dneva:  
 
- 7.30: odhod izpred OŠ Janka Kersnika Brdo in vožnja do Strunjanskih solin 
- 9.30–12.00: ogled Strunjanskih solin, lagune in klifa ter čas za malico 
- 12.00–12.30: vožnja od Strunjana do Pirana 
- 12.30–15.30: ogled interaktivnega muzeja Mediadom, voden ogled Pirana, čas za 
sladoled/malico  
- 15.30–17.30: vožnja od Pirana do OŠ Janka Kersnika Brdo 
  
Predviden povratek pred OŠ Janka Kersnika Brdo je okoli 17.30. Časovni potek se lahko 
spremeni glede na vremenske razmere in nepredvidene situacije. 
 
Pripomočki, oprema, malica …: 
Učenci potrebujejo zvezek za terensko delo z gradivom za poročilo strokovne ekskurzije, ki 
ga dobijo v šoli pred odhodom na ekskurzijo, pisalo, vremenskim razmeram primerno obutev 
in obleko, dežnik, tekočino za pitje in dodatno malico. 
 
Malico učenci dobijo tudi v šoli. 
 


