
Zaključujemo naše izdelke in se pripravljamo na flashmob 
(četrtek, 29. 9. 2016)  

Predzadnji dan izmenjave Art Nouveau – Art 

Renouveau v Franciji je minil v znamenju 

zaključevanja našega ustvarjanja in zadnjih 

priprav na petkov flashmob. 

Po prihodu v šolo smo se, tako kot v torek in 

sredo, razdelili v skupine za prvi del delavnic. 

Skupaj z Jerico sva bili v delavnici, kjer smo 

izdelovali vitraj. Potem ko smo v prejšnjih dneh 

že naredile načrt in izrezale steklene dele, je 

bilo danes na vrsti sestavljanje s svincem. Ko 

smo prišle v delavnico, smo bile prijetno 

presenečene, ker je bilo ozadje našega vitraja že 

izrezano in pripravljeno za sestavljanje. S tem 

nam je gospod Jean-Claude zelo olajšal delo, saj 

smo se lahko takoj lotile zadnje faze dela. Ko 

nam je gospod kazal, kako se jo izpelje, se nam 

je zdela preprosta. Mnenje smo kmalu 

spremenile, saj smo se same lotile dela in 

ugotovile, da je vse prej kot "izi".   

Sestavljanje je bilo namreč precej zahtevno. Ker 

se vsi kosi niso ujemali, smo morale nekatere naknadno rezati, drugim pa spreminjati robove. Kose 

smo morale nato prilagoditi drugega drugemu, kar nam je vzelo veliko časa, zato smo naš izdelek 

končale do polovice. Na srečo se je gospod Jean- Claude prijazno ponudil, da bo dokončal naš vitraj. 

Za petkovo razstavo tako upamo na najboljše, da bo naša "mojstrovina" res dokončana.  

Po kosilu smo se odpravili nazaj do šole, kjer smo se razdelili v skupine za popoldanske delavnice. 

Danes sva se udeležili delavnice, pri kateri smo oblikovali murano steklo. Nad delavnico sva bili 

navdušeni, posebno Katarina, saj sva se na njej seznanili s postopkom izdelave perlic iz murano 

stekla. Steklo, ki smo ga oblikovali, je bilo v obliki paličic, zato da smo z njim lažje delali. Stekleno 

paličico smo vzeli v eno roko, medtem ko smo v drugi imeli kovinsko. Najprej smo nad plamenom 

segreli kovinsko paličico, nakar smo začeli taliti stekleno. Staljeno steklo smo potem ovijali okoli 

kovinske palčke in na njej oblikovali raznorazne oblike. Ko smo bili s perlico zadovoljni, smo jo dali 

hladiti. Ohlajeno smo nato uporabili pri izdelavi poljubnega nakita, ki bo razstavljen v petek.  

Dan smo zaključili z zadnjo vajo za naš flashmob v Parizu. Tokrat smo vsi oblekli "majice svojih držav", 

Slovenci zeleno, in skupaj, sedaj že skoraj profesionalno, zvadili celotno koreografijo. Zadovoljni s 

svojim nastopom smo se odpravili k gostiteljskim družinam. 

 

(Katarina Babič in Katja Jenko, 3. b) 

 



 

 



 


