
 
 

POČITNIŠKE DEJAVNOSTI 

NA OŠ Cirila Kosmača Piran 
 

Med letošnjimi počitnicami bodo na OŠ Cirila Kosmača Piran  
organizirane dejavnosti za učence tudi med šolskimi počitnicami. 
Dejavnosti bodo potekale po tematskih tednih, podrobneje 
predstavljenih v nadaljevanju, in sicer od ponedeljka do petka od 
8.00 do 16.00. Sredstva za njihovo izvedbo so zagotovljena s strani 
projekta Popestrimo šolo, zato so za udeležence brezplačne. 

 

 

 

 

   Od 30. 6. 2014 do 4. 7. 2014: 

TEDEN IGER 

Na začetku počitnic se bomo po napornem 
zaključku šolskega leta sprostili ob igrah. Ob 
športnih bomo razgibali telo, ob didaktičnih, 
družabnih igrah pa tudi svojega duha, naučili se 
bomo zmagovati in včasih tudi izgubiti. Posvetili se 
bomo štafetnim igram, igram z žogo in si morda 
izmislili tudi kašno povsem svojo, ki ji bomo 
določili pravila. Ko se bomo utrudili ali bo postalo 
prevroče, se bomo posvetili igram, kot so Človek ne 
jezi se, Enka, Vseved in različnim socialnim igram. 
Teden bomo zaključili z obiskom Arboretuma 
Volčji Potok, kjer si bodo otroci ogledali lepote 
narave in se igrali z dinozavri. 

Od 26. 6. 2014 do 27. 6. 2014: 

POZDRAV POLETNIM DEJAVNOSTIM 

Konec šolskega leta bomo proslavili z dvema 
zanimivima izletoma. 26. 6. si bomo ogledali eko 
kmetijo Robidišče, kjer si bodo vaši otroci 
ogledali, kako poteka življenje na kmetiji. 27. 6. 
se bomo z avtobusom odpravili proti Forma 
Vivi, kjer si bomo ogledali raznolike kipe. Nato 
se bomo odpravili proti vrtu kaktusov in 
zaključili s piknikom ob zunanjem fitnesu pod 
Sečo. 

 



 
 
  
Od 7. 7. 2014 do 11. 7. 2014: 

TEDEN MALEGA UMETNIKA 

Ta teden se bomo posvetili ustvarjalnosti. Kot 
pravi umetniki se bomo odpravili ven in 
naslikali piranski motiv, risali in tiskali bomo na 
različne površine in z različnimi materiali, 
kiparili, se preizkusili v umetniškem 
fotografiranju, ustvarjali lastni nakit, se 
preizkusili v glasbenem ustvarjanju, za katerega 
ne potrebujemo znanja iz glasbene šole. 

Od 14. 7. 2014 do 18. 7. 2014: 

IZDELAJMO SVOJ NAPITEK 

V toplih poletnih dnevih najraje posežemo po 
osvežilni pijači. V tednu napitkov se bomo osvežili 
z različnimi napitki, ki jih bomo pripravili kar 
sami. Pripravili bomo ledeno čokolado, frapeje 
različnih okusov, odlične smutije in osvežilne 
sokove. 

Od 21. 7. 2014 do 25. 7. 2014: 

KAJ NAM PONUJA OBČINA PIRAN  

Verjetno že precej dobro poznamo občino Piran, 
kjer se skrivajo številne zanimivosti. Obiskali bomo 
tiste najzanimivejše in najbolj obiskane: Istrska 
tržnica v Portorožu, Sečoveljske soline, Akvarij 
Piran, kjer bomo spoznali naš podvodni svet, 
Razstavo školjk, ki nam bo pokazala pestrost 
školjčnih lupin in polžjih hišic. Oglasili pa se bomo 
tudi pri piranskih gasilcih in spoznali njihovo 
požrtvovalno delo ter opremo, ki jo uporabljajo. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Od 28. 7. 2013 do 1. 8. 2014: 

RAZISKUJEM NARAVO 

Opazovanje narave je zanimivo za vsakega 
izmed nas. Naučili se bomo nekaterih 
taborniških veščin, skušali poiskati skriti zaklad, 
ugotavljali bomo, kaj vse živi v zemlji in česa 
vsega nas še lahko nauči narava, ter si skušali 
razložiti nekatere naravne pojave. S starši se 
bomo odpravili do Fiese, kjer bomo raziskovali, 
katera živa bitja lahko najdemo tik ob morju. 
Obiskali bomo tudi strunjanski beli križ, od 
koder bomo lahko videli Mesečev zaliv in se 
igrali v bližnjem gozdičku. Teden bomo 
zaključili z izletom v Zoo park Rožman pri 
Vrhniki, otrokom prijazen živalski vrt. 

Od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014: 

POHODNIŠKI TEDEN 

Konec poletja in začetek jeseni je najboljši in 
najlepši čas za hojo. Vsako jutro se bomo odpravili 
na pohod v naravo v okolici Pirana. Tako kot se za 
vsak pohod spodobi, bomo imeli na cilju čisto 
pravi piknik in tudi kakšna družabna igra ne bo 
manjkala! Vsak dan se bomo vračali veseli in 
prijetno utrujeni - a ne preveč, saj ne bomo 
pretiravali. Med drugim bomo prehodili krajši del 
Porečanke (od Portoroža do Strunjana) in spoznali 
njeno zgodovino. 

 

 

 

Od 11. 8. 2014 do 14. 8. 2014: 

PRAVLJIČNO–GLEDALIŠKI TEDEN 

V pravljično-gledališkem tednu bomo 
preizkusili svojo ustvarjalnost: en teden je 
ravno dovolj, da si izmislimo čisto svojo 
zgodbo, jo spremenimo v kratko gledališko 
igro, si razdelimo vloge ter izdelamo vse 
gledališke pripomočke. In seveda na koncu 
posnamemo s kamero čisto pravo gledališko 
igro. 



 
 

Od 25. 8. 2014 do 29. 8. 2014 

MALI SLADKOSNEDI 

Za začetek novega šolskega leta 
potrebujemo veliko energije. Zato bomo v 
zadnjem tednu zavihali rokave in se 
preizkusili v svojih kuharskih 
sposobnostih. Posvetili se bomo slaščicam 
za sladek začetek šolskega leta. 

 
 

 

 

                                                                                                        

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Od 18. 8. 2014 do 22. 8. 2014: 

JEZIKOVNI TABOR 

Dva simpatična dinozavra, Hocus in Lotus, 
nas bosta učila italijanščino na zabaven 
način. Poleg tega bomo poslušali italijanske 
otroške pesmice in se eno tudi naučili. 
Spoznali bomo interaktivne italijanske 
didaktične igre. Osvojeno znanje nam bo 
omogočilo, da bomo napisali in odigrali 
dramsko igro v italijanščini. 

 


