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Prvi dan mobilnosti …
● Cilj: Se pobliže spoznati med seboj in s 

projektom

● Igrali smo Alpski bingo, kjer smo morali 
najti vrstnika, ki pozna kakšno pesem, 
zgodbo, tradicionalno jed, rastlino, ki se 
navezujejo na alpski svet …

● Ste kdaj poskusili opisati, s pantomimo 
prikazati in narisati pojme, povezane z 
Alpami … Ni enostavno, še posebej, če je 
tvoja sreča odvisna od števila pik na kocki 
…



S fotografijami predstavimo sebe in naše gore …



Najbolj zanimiv del dneva – skupna večerja
● Od doma smo prinesli sestavine in pripravili naše tipične jedi. 

Nato pa smo jedli in čvekali …



Drugo dan mobilnosti – obiskali smo Tamar in 
Planico

• Obiskali smo Nordijski center v Planici.

• Začeli smo z pohodom v Tamar, kjer smo si v koči 
privoščili čaj in borovničev štrudelj… Brrrrrrrrrr, 
kako nas je zeblo. 

• Narava je bila odeta v zimsko pravljico. 

• V snegu smo iskali odtise živali ter poslušali zvoke 
narave – podzemna reka, ki pride na dan v 
Zelencih kot del Save Dolinke.







Nič nas ni bilo strah na velikanki 



Alpska identiteta se razvija tudi v Planinskem 
muzeju Mojstrana



Tretji dan smo spoznavali trajnostne izzive 
Bohinjskega jezera

• Sprehodili smo se ob obali Bohinjskega jezera 
od Ukanca do Stare Fužine, kjer smo spoznavali 
trajnostne izzive npr.

- masovni turizem in dostopnost poti (asfalt vs. 
makedam, gorsko kolesarstvo)

- tradicionalna podoba neokrnjenih alpskih jezer 
(prepoved velikih blazin - flamingov, glasna 
glasba na obali)

- Trajnostna mobilnost (visoke parkirnine, javni 
prevoz, hop on – hop off avtobusi …)

- ribogojstvo in škoda v gozdu zaradi lubadarja …





Opuščanje planin in izguba kulturne dediščine 
planšarstva je prisotna tudi v Bohinju –
Slovenski planšarski muzej



Zakaj smo se srečali?
• Prva mobilnost je bila tudi priložnost, 

da vsi skupaj izberemo zanimive 
trajnostne tematike, ki so prisotne tudi 
v italijanskem in francoskem delu Alp 
in so primerne za naša raziskovanja 
skozi celotno šolsko leto.



SE VIDIMO V 
ITALIJI 


