
PETOŠOLCI V ŠOLI V NARAVI NA DEBELEM RTIČU 

 

1. dan – 5. 9. 2022  

 Ob osmi uri smo se z avtobusom odpravili v šolo v naravi na Debeli rtič. Po skoraj dveh urah 

vožnje smo prispeli v prelepo mesto Piran. Najprej smo si ogledali muzej školjk. Naučili smo 

se, kako ločimo polža od školjke, ogledali smo si tri videoposnetke o školjkah in polžih, 

spoznali smo, kaj pomeni pojem fosil. Po ogledu smo na Tartinijevem trgu pojedli malico, v 

Mediadomu pa so nam z besedo, fotografijami in 3D filmom predstavili zgodovino nastanka 

Pirana. Povzpeli smo se do cerkve sv. Jurija, od koder je čudovit razgled na Piranski zaliv.   

Po ogledu Pirana smo našo pot nadaljevali do Debelega rtiča. Nastanili smo se v sobah in se 

seznanili s hišnimi pravili ter potekom dejavnosti v današnjem dnevu – kopanjem v bazenu 

in morju, ogled kraja, kjer smo nastanjeni, in večerni pohod z lučkami.  

 

  
Piran                                                          Muzej školjk                                      Največja školjka na svetu  

  

                                              

Ogled 3D filma                                                                                              Depandansa Bor – naš začasni dom  

 

 

 

 

 

 

                  



2. dan – 6. 9. 2022  

Prebudili smo se v prelepo sončno jutro. Dan smo začeli s športno dejavnostjo v bližnjem 

parku. Dopoldanski čas smo namenili plavanju v bazenu in morju. Po kosilu in počitku je 

ponovno sledilo plavanje. Pred večerjo smo v učilnici naslikali prepoznavne znake naših sob. 

Večer smo popestrili z veselim druženjem z učenci iz drugih šol, ki so prav tako kot mi v šoli v 

naravi. Animatorji so nam pripravili zabavo z naslovom »Odštekani stil«. Ob glasbi smo 

plesali in se igrali zanimive igre.  

 

3. dan – 7. 9. 2022 

Oblaki na jutranjem nebu niso napovedovali prav lepega vremena. Na srečo jih je sonce 

kmalu pregnalo, pred nami je bil še en čudovit dan. 

Po jutranji vadbi in zajtrku smo najprej imeli pouk. Reševali smo naloge o obmorski pokrajini. 

Po malici smo urili naše tehnike plavanja. Med našo vadbo sta nas z obiskom razveselili naša 

ravnateljica in pomočnica ravnateljice. Pripovedovali smo jima o naših dejavnostih v šoli v 

naravi. Po popoldanskem počitku smo se preizkusili v lokostrelstvu, na poučnem sprehodu 

pa spoznali imena dreves, grmovnic in zelišč, ki se nahajajo v našem parku. 

Za zaključek dneva je sledilo še plavanje v pokritem bazenu, večerja in kot vsak dan, pisanje 

dnevnika. 

 

4. dan – 8. 9. 2022 

Tudi danes smo se zbudili v oblačno jutro. Po zajtrku smo odšli plavat v notranji bazen, kjer 

smo pokazali vse naše veščine plavanja. Našo aktivnost smo nadaljevali z iskanjem skritega 

zaklada v zdraviliškem parku. Popoldan pa nas je »obiskala« močnejša nevihta, bliskalo se je 

in grmelo. Vso to dogajanje smo spremljali iz varnega zavetja našega doma. 

Popoldanski čas smo preživeli ob reševanju različnih nalog , pripravljali smo se tudi na 

večerni družabni večer. 

S pesmijo, plesom in šalami smo zaključili današnji dan. 

 

5. dan – 9. 9. 2022 

Naši kovčki so že pripravljeni za odhod domov. Še zadnjič v tem tednu bomo zaplavali v 

bazenu. Veselimo se srečanja  z našimi najdražjimi. Vidimo se okrog 15.30 pred našo šolo. 

Pozdrav vsem! 

Učenci 5. a, učiteljici in učitelj 


