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Fotografije in ilustracije vir internet in niso moja last. 
Avtorica : Helena Urh, prof. 

NAŠA POT…

Na povezavi si oglej predstavitev Mozirja: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7cvFY_eypgM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=7cvFY_eypgM&feature=emb_logo
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POIŠČIMO PARK MOZIRSKI GAJ

UDOBNO SE NAMESTI IN SI OGLEJ VIRTUALNI SPREHOD PO PARKU:
https://www.youtube.com/watch?v=8I6gbub4uw0&feature=emb_logo

MOZIRSKI TULIPAN

Še sam zgibaj tulipan iz papirja. Navodilo za delo so oglej na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=jwnGKttyMzklov

Mozirski gaj – tulipan, ki mu nikjer na svetu ni enakega
Mozirski gaj ima čisto svoj tulipan, ki se imenuje… kako drugače, kot tulipan 
Mozirski gaj. Podarili so jim ga Nizozemci.
Leta 1978 se je park cvetja Mozirski gaj slovesno odprl in za vedno spremenil 
zgodovino in prepoznavnost Mozirja. Tudi Nizozemci so videli nekaj  posebnega v 
mozirskem parku cvetja in so Gaju ob odprtju podarili kar 100.000 tulipanov.
Tulipan Mozirski gaj  je bil osnovan leta 1995. Je križanec med sortama White 
Triumphator in West Point. Spada v skupino Triumph tulipanov in cveti konec aprila 
oz. začetek maja, kar ga postavi med srednje pozne sorte. Je poseben vrtni tulipan 
zaradi redke barve in dolgo obstoječih cvetov.

https://www.youtube.com/watch?v=8I6gbub4uw0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jwnGKttyMzklov
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Oglejmo si še čebelnjak. Tale stoji prav v Mozirskem gaju.

ČEBELNJAK KRASIJO ČUDOVITE PANJSKE KONČNICE.

Panjska končnica je ime, ki se uporablja za poslikano 

deščico, ki zapira čebelji pan, kranjič. Tovrstna ljudska 

umetnost, značilna za Slovenijo je nastala na Gorenjskem 

in slovenskem Koroškem, od tam pa se je razširila na 

ozemlje celotne Slovenije.
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Panjske končnice so narisane na leseni deščici dimenzije 28 x 13 

(debelina 1,5 cm), v kolikor to ni mogoče, jih lahko ustvarite tudi 

na drugih materialih, a naj bodo izdelki enakih dimenzij.

Na panjskih končnicah so upodobljeni tradicionalni motivi, ki 

prikazujejo življenje nekoč, običaje, nabožne motive. 

Izdelaj poslikano „deščico“. Nariši si okvir za panjsko končnico, 

lahko na list papirja, ne pozabi na vhod v panj.

Preizkusite se v izdelavi panjske končnice. 

Poslikaj jo po svoji zamisli.

https://www.youtube.com/watch?v=nzujMqTz9-E

Tudi Firbcologi so obiskali čebelnjak

https://www.youtube.com/watch?v=nzujMqTz9-E
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KAMP MENINA

Poglej, kaj vse lahko počneš v kampu Menina:: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=xMX
uSXB6Ofc&feature=emb_logo

NADALJUJEMO POTOVANJE…

Letos, žal, smo si našo lepo deželo ogledali preko zaslona. Mogoče ste dobil kakšno idejo za 
družinski izlet. Kdor pa ima možnost, naj le hitro steče v naravo. Tudi na vašem dvorišču lahko vsak 
dan odkrijete nov „zaklad“, srečate novega prijatelja, spoznate novo igro, izvedete nov „trik“.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=xMXuSXB6Ofc&feature=emb_logo

