
INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA DEVETOŠOLCEV V 

PRIMORSKO-OBSREDOZEMSKO POKRAJINO 
 

V četrtek, 12. 9. 2019, smo 

se učenci devetih razredov 

odpravili na zaključno 

ekskurzijo. Zbrali smo se ob 

šestih zjutraj pred šolo in se 

odpravili na pot. Peljali smo 

se po avtocesti do Sežane, 

kjer smo si odšli ogledat 

jamo Vilenica.  

V jami smo si ogledali 

kapnike in izvedeli mnogo 

novega o tej in o vseh drugih 

kraških jamah. V jami smo 

prehodili veliko stopnic in v 

trenutku, ko smo stopili 

vanjo, nas je zazeblo. Sama 

sem opazila, da nas pripovedovanje vodiča ni preveč mikalo, občutila se je nestrpnost 

po kopanju.  

Nato smo se odpravili naprej. Morali bi si še ogledati Tartinijev trg in Akvarij, ampak 

smo ta del preskočili po želji, najbrž, vseh učencev. Piran smo si namreč ogledali že v 

petem razredu v šoli v naravi, zato nismo občutili potrebe po ponovnem obisku. Tako 

smo se iz jame Vilenica odpeljali naravnost v Portorož na kopanje. Ko smo prispeli, smo 

se zmenili, koliko prostega časa imamo in kje se potem zberemo. Na razpolago smo 

imeli dobrih pet ur. Večina učencev se je najprej odšla najest v kakšno picerijo, potem 

pa smo skoraj vsi od veselja skočili v morje. Čeprav se nismo ravno vsi kopali, se nas je 

zbralo lepo število tistih, ki smo pogumno poskakali v vodo. Hitro smo ugotovili, da 

voda sploh ni mrzla. Zebsti nas je začelo na pomolu, ko je mimo nas zapihal mrzli veter. 

Zazeblo nas je in vsi smo bili spet v morju. 

Ne ravno navdušeni smo se vrnili na avtobus in se podali proti domu. Peljali smo 

se kot prej, po avtocesti. Čeprav je bila pot kar dolga, nas je vse štiri ure 

spremljala dobra glasba, ki so jo vrteli predvsem fantje. Doma smo bili še malo 

pred deveto uro. Z utrujenimi obrazi smo se podali vsak proti svojemu domu. 

Mislim, da lahko v imenu vseh devetošolcev rečem, da smo se imeli zelo dobro 

in si bomo zagotovo zapomnili našo zadnjo skupno ekskurzijo. 

 

Živa Gabrovec, 9. b  
 

 

 


