
POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PROJEKTA 

OB MORJU SEM TER TJA – PEŠPOTI V MOJEM KRAJU 

Ime naslov šole: 

 

OŠ ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE,  

 

GRAČIŠČE 5, 6272 GRAČIŠČE 

Ime UNESCO središča: OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN 

Mentor/ji (ime in priimek, 

e-naslov, EMŠO): 

NARRAYANI PREMAL  

– 0101981505,  

narrayani.premal@gmail.com 

 

Vrsta poslanega gradiva 

(literarni, likovni izdelek, 

fotografija, spletni link): 

 

Link, fotografije. 

Avtorji gradiva:  

Narrayani Premal, Katja Barut Novak, Senada Grižon in 

Danijela Škergat Toškan 

 

Število vključenih učencev 

in mentorjev: 

UČENCI 

Število: 55 

Starost: 11 - 14 

MENTORJI 

4 

Kratek opis izvedbe 

projekta 

in spletna link povezava: 

http://www.os-gracisce.si 

 

Na OŠ Istrskega odreda Gračišče smo v okviru 

projekta 

OB MORJU SEM TER TJA – PEŠPOTI V MOJEM 

KRAJU odkrivali in raziskovali naravne danosti pešpoti 

in ob tem razvijali zdrav življenjski slog ter ozavestili 

pomen kulturne in naravne dediščine naših krajev. 

V okviru tehniškega dneva so učenci raziskali in 

prehodili (prekolesarili) 3 poti ter ob tem izvedli 

naslednje dejavnosti: 

Zjutraj so se učenci 7., 8. in 9. razreda podali na pohod 

na Lačno. Po pripovedovanju učencev je Lačna je dobila 

tako ime, ker so bile tam krave, ki se niso nikoli nasitile. 

Pred vrhom so se podali v jamo. Pot  je bila zelo ozka in 

strma. Notranjost jame pa je bila zelo velika. V njej so 

videli veliko netopirjev. Ustavili so se na stolpu, iz 

http://www.os-gracisce.si/


katerega so videli različne vasi Istre, prehod nad 

Italijo, morje in gore.  

Pogumni kolesarji pa so opravili kolesarsko pot do 

Movraža. Njihova pot se je pričela pri šoli, nadaljevala 

po vasi do Brežca, kjer je bilo prvo postajališče. Nato so 

pot nadaljevali do Smokvice in vse do pokopališča, kjer 

je bil zadnji postanek za malico. Ko so prišli do 

gasilskega doma, je sledilo seveda fotografiranje. 

Juhej! Potem pa končno povratek do šole.  

Tretja skupina učencev je svojo pot opravila proti 

Kubedu. Pot jih je vodila skozi gozd in je trajala dobre 

pol ure. Njihovo končno postajališče je bil Kubejski 

grad, kjer so se naužili čudovitega razgleda na vas 

Kubed. Tam so se okrepčali z malico in se lepih vtisov 

vrnili proti šoli.  

Po prihodu v šolo so sledile delavnice v katerih so se 

učenci preizkusili v različnih veščinah. 

Pri geografski delavnici so opisali naravne in kulturne 

znamenitosti, ki so bile videne po poti. Ustvarili so 

vodnik turistično-športnih poti v okolici šole, in sicer 

Gračišče–Kubed, Gračišče– Lačna in Gračišče–Movraž. 

Tisti, ki pa imajo radi italijanski jezik, so se pa 

preizkusili v pisanju turistične poti, prevedli so namreč 

vodnik. 

Prav tako so vodnik prevajali v okviru angleške delavnice. 

Učenci športne delavnice so pripravili gibalne naloge. 

Nekateri so obrisovali  kose kartona in iz njih sestavili 

mize za namizni tenis. 

Učenci kulinarične delavnice pa so učence pogostili s 

sadnimi prigrizki. 

Skozi celo šolsko leto je bila je bila naša prednostna 

naloga pešhoja v okviru katere smo izvedli 3-krat po en 

teden peš hoje v šolo. 

Več o naših dejavnosti sproti objavljamo na spletni 

strani. 

https://www.os-gracisce.si/?p=14610
https://www.os-gracisce.si/?p=14480


    
 

                

     

   

   

   



   

 

  

   

 

 


