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Iz vsebine

    

 O kmeèkem turizmu iz prve (ženske) roke

 Mladi novinarji vedno na preži

 Raziskava javnega mnenja

 (Ne)raztresene misli

 Vse, èesar še niste vedeli o naravni kozmetiki

(NE)RAZTRESENE MISLI

Unesco tabor nam je bil zelo všeè, saj smo se lahko 
družili, pri tem delali ter se zabavali. Mislimo, da so 
takšni tabori zelo koristni, saj spoznavamo in razvijamo 
nova prijateljstva, celo pri delu. Najbolj nam je bilo všeè 
izdelovanje èasopisa, saj smo bili pri tem veliko na 
terenu in smo hkrati lahko opazovali èudovito okolico 
Cerknice. Èeprav smo se na zaèetku šele spoznavali, 
smo kmalu združili moèi in izdelali èasopis, ki ga imate 
v rokah.

Napisale: Ema, Julijana in Maruša

Jezero je - jezera ni je nacionalni projekt v okviru Unescove šolske zveze Slovenije, ki 
ga že deveto leto organizira Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana. 
Rdeèa nit projekta je varovanje naravne in kulturne dedišèine. Skozi Unescova naèela 
poveèujemo obèutljivost in gradimo pravilen odnos dijakov do ostalin preteklosti. Projekt 
teèe vse leto, v maju pa zapustimo uèilnice in se v obliki delavnic vkljuèimo v konkretno 
okolje Cerkniškega jezera.
(Iz ciljev projekta)
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FOTOGRAFI
Fotografi so se zbrali pri gasilskem domu, kjer jim 
je mentor povedal, kaj bodo delali oz. 
fotografirali. Glede ne to, da je bila okrog njih 
lepa narava, so že vnaprej našli veliko zanimivih 
motivov, nihèe pa ni bil tako navdušen, da bi 
fotografiral delo v delavnicah. Imeli so krajši 
pogovor, naredili so še skupinsko fotografijo in se 
odpravili na teren.
Ema, Julijana, Maruša, OŠ Simona Jenka 
Kranj

Novinarji smo se zbrali pred gasilskim domom. Tam smo si najprej uredili kotièek, kjer bomo 
izdelovali èasopis. Pripravili smo naprave, ki jih bomo potrebovali, poslušali navodila in si razdelili 
naloge Pripravljali smo intervju,  novice, poroèila in ostale novinarske vrste.
Ema, Julijana, Maruša, OŠ Simona Jenka Kranj

KREMA 
PROTI SONÈNIM OPEKLINAM

Vsebuje cvetove lipe in olivno olje. Je zelo 
uèinkovita, saj vam v samo petih minutah 
opekline izginejo in je vaša koža  zopet 
mehka kot svila. Minimalna cena - 
m a k s i m a l e n  u è i n e k .  
Èe poklièete takoj, dobite še blazinico 
za vtiranje kreme. Poklièite 080 132 
432 zdaj in ne zamudite te izjemne 
p r i l o ž n o s t i .

              Oglasno sporoèilo

NARAVNA KOZMETIKA
Skupino, kjer so izdelovali naravno kozmetiko, vodi 
profesorica Ada Perko.  Izdelovali so iz kvalitetnega 
hladno stisnjenega olja, trdih rastlinskih mašèob in 
raznih zelišènih pripravkov.  Spoznali so se z 
naravnimi balzami, sprostitvenimi in podobnimi 
kopelmi, razliènimi kremami za suho kožo, sladkimi 
balzami za ustnice in losjoni za posvetlitev in 
potemnitev las. Spoznali so tudi razliène postopke, 
in sicer poparitev, povrenje in ekstrakcijo.  
Bernarda, Urša, Teja, SGGEŠ Ljubljana
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Letošnji tabor je potekal v petek, 8. maja 
2009, v Dolenjem Jezeru. 

Izvedene delavnice: Fotografija, Ribištvo, 
Gradimo varèno – pasivna gradnja, 

Didaktièna kmetija, Naravna kozmetika, 
Novinarstvo 
Program

9.00: zbor udeležencev, 
fotografiranje,   razdelitev  v 

skupine, malica
9.30-13.00: delo po skupinah
13.00-15.00: kosilo, vožnja z 

lojtrnikom
15.00-17.00: delo po skupinah

17.00: malica in zakljuèek



PRVA ROKA TURISTIÈNE KMETIJE
Gospa Jolanda Levar, gospodinja kmetije Levar, si je vzela èas za novinarsko delavnico in nam 
prijazno odgovorila na vprašanja.

Od kdaj se ukvarjate s kmeèkim turizmom? Uradno od leta 1999, sicer pa sva z možem zaèela 
že 5 let prej; on je vozil lojtrnik, jaz pa sem pripravljala suho malico.
Sedimo v leseni hiši, ki je najbrž namenjena turizmu. Ali v njej tudi živite? Skoraj, saj tukaj 
preživim veliko èasa, le spim ne tukaj.
Kdaj je bila hiša prenovljena? Leta 1996.
Kdo veèinoma zahaja k vam? Šolarji, tujci, izletniki, upokojeni ljudje. UNESCO prireja delavnice 
na naši kmetiji že 9 let.
Ali ste tudi vi kdaj vodili delavnico? Da, imela sem kuharsko delavnico, vendar je letos nimam.
Ali hrano za turiste pripravite sami? Veèinoma jo pripravim sama, hèere  in prijateljice pa mi le 
pomagajo, saj jim ne dovolim k štedilniku.
Imate koga zaposlenega? Ne.
Pomagate tudi na kmetiji. Katere živali imate? Konje, zajce, kokoši, imeli smo tudi pujse in 
koze. Imamo tudi 2 psa, enega svojega maèka, hranimo pa še 20 sosedovih muckov.
Ali lahko turisti pri vas tudi prespijo? Seveda, kajti naša turistièna kmetija vkljuèuje vse.
Kdaj imate najveè turistov? Maja in za novo leto, prihajajo pa tudi za praznovanja. Drugaèe 
imamo turiste skozi vse leto, najmanj jih je julija, ko gredo na morje.
Ali pridejo tudi pozimi? Seveda. Takrat se po navadi drsajo na jezeru.
Glede na to, da imate v bližini Cerkniško jezero, najbrž veste, kdaj presahne. Presahnilo 
naj bi 3-krat na leto - spomladi, poleti in jeseni. Vèasih, še 30 let nazaj, smo toèno vedeli, kdaj bo 
presahnilo. Ljudje so prihajali z vozovi po ribe, jih sušili in jih dajali prašièem, ki jih radi jedo. Zdaj pa 
ni veè mogoèe doloèiti, kdaj bo presahnilo.

Pogovarjali sva se Sabina in Tadeja, OŠ Preserje pri Radomljah

RIBIÈI
Ribiška skupina je imela gosta Toneta 
Lovka, ki je bil 12 let gospodar ribiške 
družine. Najprej jih je s svojim 7-
metrskim drevakom popeljal po jezeru, 
jim pokazal požiralnike in bruhalnike 
ter orodje za lovljenje rib (obvezna 
oprema: palica, vabe in “kaèja slina”). 
Med vožnjo jim je pripovedoval tudi 
zanimive anekdote, ki so bile 
udeležencem zelo všeè.
Sabina, Tadeja, OŠ Preserje

REZULTATI RAZISKAVE O TABORU JEZERO 
JE - JEZERA NI
Anketiranci: mimoidoèi v Dolenjem Jezeru

1. Ali ste pripravljeni sodelovati v raziskavi? DA - 
5; NE - 5

2. Ali veste, da danes tu poteka tabor Unescovih 

šol? DA - 1; NE - 4

3. Kaj menite o takšnih taborih? DOBRO - 5; 
SLABO - 0

4. Ali bi se ga udeležili, èe bi imeli priložnost? 
DA - 5; NE - 0
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Jezerski list  posebna  izdaja  Geška, glasila  dijakov  Srednje  gradbene, geodetske in ekonomske šole 

Ljubljana  ob  taboru  Jezero  je - jezera  ni                                                               

Številka  1,  leto  2009

Izdaja: Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola  Ljubljana,  Dunajska  cesta  102,  Ljubljana

Spletna stran: www.sgges.si

Ravnatelj,  direktor:  Vojko  Gorièan

Uredništvo: Julijana, Ema, Maruša (vse OŠ Simona Jenka Kranj), Tadeja, Sabina (obe OŠ Preserje pri 
Radomljah), Bernarda, Urša, Tea (vse SGGEŠ Ljubljana)

Besedila, foto, ilustracije: udeleženci nacionalnega tabora Jezero je - jezera ni

Tehnièno urejanje, mentorica novinarske delavnice: Erna K. T.

Tisk: Breza pri gasilskem domu d. o. o., Dolenje Jezero, 15 izvodov

Dolenje Jezero, maj 2009

GRADIMO VARÈNO - PASIVNA GRADNJA
V tej delavnici so izvedeli, kako z majhnim dodatkom denarja 
izboljšati hiše. Zunanji strokovnjak je udeležencem, 
predvsem bodoèim gradbenim tehnikom, predaval o varèni 
hiši, izolaciji, materialih, natresel pa je tudi cel kup nasvetov. 
Bernarda, Tea, Urša, SGGEŠ Ljubljana

Dolenje Jezero, 8. maj - Na 
letošnjem taboru Jezero je - jezera ni 
je sodelovala tudi skupina, ki se je 
ukvarjala s promocijo in trženjem 
didaktiène kmetije. Ker so bili 
nenehno na terenu, jih naša 
novinarska ekipa ni uspela najti, 
verjamemo pa, da so se imeli lepo in 
so se marsièesa nauèili. (Novinarji, 
pardon, novinarke)
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Lojtrnik je najbolj zanimiv voz, saj ima ograjo, ki je narejena 
iz lestev!!! Zato ne zamudite te priložnosti in vožnje z njim 
po izredno ugodni ceni. Otroci do sedmega leta zastonj. 

Vožnja z lojtrnikom vas bo navdušila, saj boste hkrati lahko 
obèudovali prelepo Cerkniško jezero!!! Za veè informacij se 

oglasite na bližnji turistièni kmetiji.

Oglasno sporoèilo


