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Glasilo nacionalnega Unescovega projekta SGGOŠ Ljubljana Jezero je - jezera ni
Številka 2, maj 2016

Delavnice
mozaiki: Emonski mozaiki, mentorica
Biljana Postolova
likovna: Reka skozi mesto, mentorica
Karin Kozamernik
fotografska: mentor Dimitrije Djokić
novinarska: Jezerski list, mentorica Erna
Klanjšek Tomšič
okoljevarstvena: Ljubljanica povezuje,
mentorica Ada Marjana Perko
Botanični vrt, mentorica Marjana Pezdirc
Kolnik

Program
8.00-8.30 zbiranje udeležencev, uvodni
pozdrav, malica in delitev v skupine
8.30-12.30 delo po skupinah
12.30 oddaja izdelkov in odhod na kosilo
13.10-14.00 kosilo
14.30-15.30 razstava izdelkov in zaključek

V BOTANIČNEM VRTU
V četrtek, 19. maja 2016, smo na šoli v okviru
projekta Jezero je - jezera ni organizirali različne
delavnice.
Obiskala sem delavnico v Botaničnem vrtu v
Ljubljani, kjer smo se zbrali ob 9. uri. Ogledali smo
si zdravilne, strupene in zaščitene rastline.
Vodička nam je za vsako rastlino posebej
povedala, od kod izvira in za kaj je uporabna. Na
koncu smo si ogledali tudi tropske rastline. V
Botaničnem vrtu imajo namreč prostor,
namenjen tropskim rastlinam, ki je primerno
ogret in navlažen.
Čakala nas je se delavnica, kjer smo sami posadili
rastlino (zobobolec).
Zadnja naloga je bila okušanje različnih čajev in
prepoznavanje rastlin ter vonjanje in
prepoznavanje eteričnih olj.
Delavnica se mi je zdela zelo zanimiva.
Lara Koglot , T2A

REKA SKOZI MESTO
Na likovni delavnici pod vodstvom prof. Karin Kozamernik smo ustvarjali motive naše prelepe
Ljubljanice. Na delavnicah so bili tudi dijaki drugih srednjih šol, ki so narisali prečudovite
umetnine. Dan se je zaključil s kosilom in gasilsko sliko.

HIDROLOŠKA DELAVNICA NA FGG
Naša okoljevarstvena delavnica je potekala na
fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.
Pripravili so nam predavanja o sonaravnem
urejanju nabrežin in strug rek, kar je nujno
potrebno zaradi poplavne ogroženosti in
samočistilne sposobnosti voda. Nato smo si
ogledali laboratorij za raziskavo odpadnih
voda in izmerili pH, električno prevodnost in
koncentracijo kisika v vodi. Ogledali smo si
tudi njihove aparature za analizo. Sledil je
ogled delovanja modela za raziskave pretoka in
erozije vode. Za zabavo so poskrbeli s kvizom
in nas nagradili za sodelovanje. Po malici, ki so
nam jo pripravili na FGG, smo si ogledali
raziskavo za neko znanstveno nalogo in odšli
na teren izmerit parametre, da bi izračunali
pretok vode. Čas nam je res hitro minil. Po
zaključku smo se dijaki O1A z mentorico prof.
Ado Perko vrnili v šolo.

EMONSKI MOZAIKI
Delavnice izdelave mozaikov smo se udeležili dijaki T2A in P2A SGGOŠ ter dijaki 1. letnika
Gimnazije Ledina. Učitelj praktičnega pouka pečarjev nam je razložil potek izdelave mozaika
in nam priskrbel vse potrebne pripomočke.
Mozaike smo izdelali po svoji zamisli, nekateri so bili bolj umetniški, drugi sestavljeni iz
geometričnih likov.
Laura Pikelj, T2A

FOTOUTRINKI
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