
Pozdravljeni učenci, 

vključeni v program za nadarjene in vsi ostali, ki ste radovedni raziskovalci.  

 

Tokrat vas najprej vabim na potep po svetu. Kako? Kliknite na spodnje povezave in si oglejte 

Iran: https://youtu.be/JqcHaXoVaJI  
 
Galapagos: https://youtu.be/VDqValX6JO0  

Na  TV Slovenija, v okviru Otroškega in mladinskega programa, vsako jutro ob 9.10 za šolarje 
pripravljajo poseben program IZODROM. 

V njem, v času, ko poteka pouk na daljavo, otrokom prilagojeno, razlagajo aktualne 
informacije, kaj se glede virusa in drugih pomembnih stvari dogaja v državi in po svetu, 
odgovarjajo na vprašanja otrok, se pogovarjajo z učitelji in strokovnjaki o šolskih temah ter 

na zabaven način poskrbijo tudi za sprostitev in ustvarjalnost otrok. 

Da bi otrokom učenje še olajšali in omogočili lažji dostop do posameznih vsebin Izodroma, so 
postavili tudi posebno spletno stran, https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom  

 

Na njej lahko najdete vse do zdaj objavljene prispevke, odgovore, pogovore, domače naloge 
in zabavne vsebine ter tudi oddaje v celoti. Sproti pa bodo objavljali tudi dnevne vsebine. 

 

Slovensko mladinsko gledališče nam v tem času omogoča spletni dostop do izbranih 

predstav. Tokrat priporočam ogled predstave KEKEC (Josip Vandot – Draga Potočnjak, 

Olga Grad). 

Dostop: video 

Režija, koreografija in scenografija: Branko Potočan 

Igrajo: Olga Grad k. g., Ivan Peternelj, Draga Potočnjak, Matej Recer, Romana Šalehar 

 Zakaj Kekec?  

https://youtu.be/JqcHaXoVaJI
https://youtu.be/VDqValX6JO0
https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom
https://mladinsko.us11.list-manage.com/track/click?u=00be3c501e3cedecaa28cebef&id=8c146d9bd7&e=7df8802d82
https://mladinsko.us11.list-manage.com/track/click?u=00be3c501e3cedecaa28cebef&id=3bbdc7fde0&e=7df8802d82


 

• Ker je slovenska mladinska klasika, iz katere so se številne generacije učile poguma, 

prijateljstva in iznajdljivosti. 

• Ker je Kekec po Kralju Matjažu največji slovenski junak, le da za razliko od n jega ne 

spi, temveč je še kako dejaven. 

• Ker otrokom prikaže elemente gibalnega gledališča. 

• Ker je predstava v skoraj petnajstih letih doživela več kot 250 ponovitev, navdušila 

več kot 68.000 gledalk in gledalcev, (po)hvalili pa so jo tako gledališki kritiki kot 

pedagoški delavci. 

Ogledate si lahko še seznam brezplačno dostopnih kakovostnih filmov za različne starostne 

skupine http://www.solafilma.si/sl/objava/kakovostni-filmi-za-otroke-mlade-na-spletu , 

med njimi Mali princ, 6+ 

Na programu TV Slovenija 1, predvidoma 2. maja ob 10:55, nato spletni arhiv MMC 
Dodatna gradiva: knjižica Animirani film 

Več o filmu >> 

 

Pa veliko zabave do prihodnjič, 

Erika Kovač 

  

 

http://www.solafilma.si/sl/objava/kakovostni-filmi-za-otroke-mlade-na-spletu
https://www.kinodvor.org/film/mali-princ/
https://www.rtvslo.si/tv
https://4d.rtvslo.si/arhiv/
https://www.kinodvor.org/wp-content/uploads/2019/05/animirani-film_web.pdf
https://www.kinodvor.org/film/mali-princ/

