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JEZERSKI
Glasilo nacionalnega Unescovega projekta SGGOŠ Ljubljana Jezero je - jezera ni,
številka 1, april 2019

Delavnice

Program

- gradbena delavnica: Vaška arhitektura,
mentorica Alenka Petrič
- okoljevarstvena delavnica: Analiza
jezerske vode, mentorica Karin Mezgec
- pečarska delavnica: Izdelava mozaikov,
mentorica Biljana Postolova
- likovna delavnica: Akvareli, mentorica
Karin Prodan
- ročna dela: Osnove vezenja, pletenja in
kvačkanja, mentorica Marjana Pezdirc
Kolnik
- novinarska delavnica: eJezerski list,
mentorica Erna Klanjšek Tomšič
- fotografska delavnica: Jezerski
fotoutrinki, mentor Dimitrije Djokić.

- 8.30: zbor udeležencev pred domačijo
Levar v Dolenjem Jezeru, pozdrav,
fotografiranje in razdelitev v skupine
- 8.30-12.30: delo po skupinah, vmes
malica
- 12.30: oddaja izdelkov in kosilo
- 13.30: prikaz izdelkov in zaključna misel
- 14.00: odhod

VAŠKA ARHITEKTURA
Udeleženci te delavnice, učenci OŠ Cerknica in
dijaki SGGOŠ, so risali detajle v cerkvi sv. Petra in
izven nje. Tako so spoznavali arhitekturo.
ŽAN, dijak SGGOŠ: Rišem zunanjost cerkve s
svoje perspektive.
VID, 6. razred OŠ Cerknica: Rišem detajle, kar mi
je zelo všeč, saj tudi v šoli počnemo podobne
stvari, predvsem pri likovni umetnosti in
zgodovini.
AKVARELI
Udeleženci te delavnice so z akvarelnimi
barvami risali jezero. Posebej so izpostavili, da
jim je najlepše risati v stiku z naravo. Risali so
bleščanje jezera ter igro s svetlobo in sencami.
Na jezeru se lepo vidi vse odtenke zelene in
modre, od svetlih do temnih. Tim, dijak
SGGOŠ, je povedal da zelo uživa v risanju v
stiku z naravo ter na svežem zraku.
ANALIZA JEZERSKE VODE
Dijaki in učenci pod mentorstvom Karin Mezgec so opravljali meritve
koncentracije različnih ionov v jezerski vodi. Na podlagi meritev koncentracij
ionov (fosfatni, nitratni, nitritni, amonijevi) so določili Ph vrednost in s tem
ugotovili, da je voda čista. Ker niso naredili mikrobiološke analize, niso mogli
določiti mikrobiološke sestave vode, zato je ne morejo priporočiti za pitje.

POGOVARJLI SMO SE Z JANEZOM VAJKARDOM VALVASORJEM
Trije predstavniki redakcije Jezerskega lista so obiskali svetovljana in učenjaka
Janeza Vajkarda Valvazorja.
Kaj vse ste v življenju vse počeli?
Šolal sem se pri jezuitih v Ljubljani, kasneje pa sem izpopolnjeval znanje in nabiral
življenjske izkušnje na potovanjih in v vojaški službi. Svoje vojaške veščine sem
izpopolnjeval že v avstrijsko-turški vojni.
Deloval sem tudi kot inšpektor varnosti Ttrške meje.
Kako je nastajalo vaše delo Slava vojvodine Kranjske. Kje ste dobili
idejo?
Potoval nisem zgolj za zabavo, ampak ker sem zelo vedoželjen raziskovalec,
prednost pa dajem naravi in redkostim v njej. Rad imam domačo deželo, a je ne
poznam dovolj, zato sem se odločil, da jo bom raziskal in opisal ter predstavil
drugim.
Slavo Vojvodine Kranjske sem posvetil kranjskim deželnim stanovom in obsega
petnajst knjig, vezanih v štiri dele. Vsebuje razpravo o imenih narodov,
topografijo in geografijo Kranjske, opis naravnih redkostih, npr. Cerkniškega
jezera, popis zemljepisnih danosti, zgodovino slovenskih dežel, predstavitev
kulture.
Kakšen vtis je na vas naredilo Cerkniško jezero?
Zelo velik, saj se mi zdi, da je jezero vredno, da sem se zaradi njega toliko potrudil,
ker ga imam za eno od največjih naravnih čudes. Mislim, da nikjer drugje ni moč
najti tako čudovitega jezera, ki bi vsebovalo toliko redkih lastnosti kakor to.
Kako pomembna je za vas Ljubljana?
Kot rojstno mesto mi je zelo pri srcu, poleg naravnih znamenitosti, kot so
Ljubljanica in močvirje, všeč mi je tudi arhitektura - Ljubljanski grad, Marijin
steber in mogočno obzidje.
Slišali smo, da ste aktivni tudi na družbenih omrežjih. Kako je s tem?
Ne da bi se hvalil, imam okoli trideset tisoč sledilcev na instagamu
@therealvalvasor, kjer lahko vidite lepote Kranjske, na youtubu pa s 600.000
naročniki @Janez VV objavljam video blog o svojem življenju in življenju mojih
rojakov.
Spoštovani polihistor, želimo vam še veliko uspešnih objav in novih
sledilcev.
Anže, Erik in Žan, novinarska delavnica
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