PIRAN

___________________ mestece Piran je bilo nekoč naselje ___________________, ribičev in mornarjev, danes pa je to predvsem turistični kraj, ki je v celoti zavarovan kot __________ spomenik. Prva naselbina je bila na tem mestu omenjena že v prvi četrtini _________ stoletja, pisni vir izvira že iz ___________ stoletja, skozi stoletja pa se je kraj razvijal kot tipično _________________ mesto.
Rt Madona ali _________________ je skrajni zahodni kopni del Pirana. Morje kaže značilnosti _______________ zaliva, skrajnega severnega dela _______________ morja. Večji del leta je voda _____________ in zaradi številnih _____________ pritokov tudi močno razsoljena.
V bližini Pirana, v ________________, sta sladkovodni jezerci, ki sta naravni rezervat in sta nastali z odkopom _______________ za nekdanjo ___________________.
Jedro današnjega Pirana je _______________ trg, ki je nastal na zasutem mandraču. Sredi trga stoji kip rojaka Giuseppeja ______________. Ob trgu so pomembne še stavbe: obrambni stolp ob izhodu na trg, ____________ in loža, sodišče, ___________ hiša in cerkev sv. Petra.
Stari mestni glavni trg je, imenovan Piazza Vecchia, je strnjen v jedro mesta.. Pomemben je predvsem zato, ker je pod dvignjeno kamnito ploščo z vodnjakoma shranjena ___________ za vodo, največji takšen objekt v Sloveniji.


SEČOVLJE

Soline so nastajale več stoletij, ko so ljudje začeli spreminjati obalno __________________ in ga prepredati s ______________, nasipi in ________________________ polji. Zgradili pa so tudi _________________ hiše, v katerih so živeli _________________________ v času pridobivanja soli. Soline so od leta 1990 zavarovane kot __________________ park, saj je to področje izredno zanimivo zaradi posebnega ________________________, živali in ostankov preteklosti. Na solinah je največje in najlepše razvito območje s _______________ vegetacijo v Sloveniji. Za to rastlinstvo so značilne _____________________ ali halofiti, ki potrebujejo za razvoj veliko ________________. Te rastline so: ozkolistna ____________, osočnik, členkar, morski __________________, lobodovec in obmorski ________________________.
Območje je zanimivo tudi zaradi ______________, kot so: kljunači ali deževniki, race, čigre, _____, liskonožci.


SEČA

Seča je razloženo naselje na majhnem polotoku v _________________zalivu. Na razglednem hrbtu med njivami in sadovnjaki je od leta 1961 park ______________________ s kiparskimi deli v _______________. Kamen so tja pripeljali iz bližnjih istrskih ____________________.


