
 

Zapis v zvezke (DRU): 

NARAVOSLOVNI DAN – Alpski svet, petek, 29. maj 2020 

 

1. Hudičev boršt - krpica gozda v obliki kvadrata.  

2. Planota Mežakla v Julijskih Alpah. 

3. Slovenski planinski muzej v Mojstrani (zgodovina alpinizma in planinstva). 

4. Dolina Vrata - naša najbolj znana in verjetno najbolj priljubljena alpska 

dolina. 

5. Slap Peričnik (sta dva) je s svojimi 52 m eden izmed najvišjih slovenskih 

slapov. Gornji slap ima višino 16 m. 

6. Aljažev dom - ogromen plezalni klin - spomenik padlim partizanom 

gornikom. V ozadju Triglav (2864 m). 

Naravni rezervat Zelenci – izvir Save Dolinke. 

Jakob Aljaž - duhovnik in skladatelj, a je imel pomembno vlogo pri razvoju 

slovenskega planinstva. 

 

 

 



 

In še naloga, ki spada k LUM. 

Čeprav se nisi podal na pot z avtobusom, razredničarke verjamemo, da si tudi preko posnetkov 

spoznal in videl lepote Alpskega sveta. Mogoče si sam že kje bil in kaj videl v živo. 

Izbral si boš utrinek z naravoslovnega dne. To, kar ti je bilo mogoče najbolj všeč.  

Vzemi zvezek za DRU ali bel list A4 format (ki ga boš potem prilepil v zvezek).  

⧫ Risal-a boš po celotni strani. List oz. zvezek lahko obrneš navpično ali vodoravno. 

⧫ To, kar boš risal-a, si lahko najprej skiciraš s svinčnikom. 

⧫ NE uporabljaj ravnila! 

⧫ Potem s črnim (ali temno modrim, rjavim, vijoličnim) flomastrom greš čez to, kar si narisal-a 

(lahko pa rišeš že takoj s flomastrom, brez da si pomagaš najprej s svinčnikom). 

⧫ Vzameš barvice in pobarvaš še notranjost, lahko senčiš (ošiljena barvica), kaj dorišeš… 

prepusti domišljiji lastno pot. 

⧫ Bodi izviren, domiseln. Osnovni motiv naj bo dovolj velik, da se prepozna, kaj si risal. 

Prostor zapolni. Natančno barvaj! 

⧫ POTRUDI se! V primeru, da si pri LUM med oceno, se bo tudi ta izdelek upošteval pri       

končni oceni. Pokazal ga boš v šoli pri pouku. 

 

 


