
Delo na daljavo 4. teden  Vzgoja za medije -  Televizija 

Pozdravljeni učenci in učenke!  

 

 

Začenja se že 4. teden učenja na daljavo. V prejšnjih tednih si primerjal televizijo s filmom in iskal 
njune skupne značilnosti (tisti, ki mi še niste oddali izpolnjenega delovnega lista, lahko storite to še 
v tem tednu). 

V prihajajočih dneh pa si na nacionalni televiziji RTV Slovenija, na programu TV SLO 1 oglej 
oddajo IZODROM, ki je na sporedu vsak dan od 9.10 do 10.00, v času, ko ni šole in smo doma. 
Oddaja je skovanka med besedo izolacija in imenom oddaje Infodrom. Tu boš lahko spremljal 
informativne vsebine, pa tudi dokumentarne filme za mlade ter prispevke iz oddaje Firbcologi in 
Male sive celice. Voditelja Nik Škrlec in Nika Rozman gostita različne učitelje in znane goste po 
Skypu, uredništvo Infodroma pa pripravlja novice v zvezi z aktualno tematiko. 

Tukaj imaš povezavo na petkovo oddajo: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262 

V oddaji lahko sodeluješ tudi ti in sicer tako, da se jim javiš preko Instagrama z zapisom 
oznake @Infodrom ali jim po e-naslovu infodrom@rtvslo.si pošlješ VIDEO, kaj počneš in kako 
se učiš. 

Prikaži, kako se lotiš pouka na daljavo (kako si razporediš čas za snov in učenje, kaj ti je pri tem 
načinu najbolj všeč, kje imaš težave, kako komuniciraš z učitelji…) in kako preživljaš svoj prosti 
čas (s čim si krajšaš čas, kaj/koga najbolj pogrešaš, kako komuniciraš s prijatelji…). 

 

Zapis lahko oblikuješ po svoji izbiri. Pišeš lahko v obliki zapisa dnevnika, časopisnega članka, 
lahko napišeš pesem, lahko ustvariš strip, slikopis, lahko zmontiraš kratek video (s fotografijami 
ali posnetki, kjer ni potrebno, da se osebno izpostavljate). Izberi tisto obliko, ki ti je bolj blizu. 
Dolžina zapisa, pesmi, članka, filmčka ni določena. Izbira je povsem tvoja. Pazi tudi na jezikovno 
in pravopisno pravilnost. Pomisli, kako bi zapisal ali prikazal tvoj dan. 
 

Uporabi svojo domišljijo in se zabavaj! 
 

Torej… za sodelovanje v oddaji ustvari video, v nasprotnem primeru pa 
imaš na voljo tudi ostale oblike zapisa. 

 

Če boš ustvaril video, ga lahko pošlješ na infodrom@rtvslo.si (vendar me 
o tem obvesti- posreduj mi poslan mail). Če ne želiš sodelovati pri oddaji, 
svojo nalogo v kakršnikoli ponujeni obliki (dnevnik, članek, pesem, 
slikopis, strip, video) pošlji meni, na elektronski naslov, do ponedeljka, 20. 
4. 2020. V šoli si bomo izdelke skupaj ogledali.  

 
 

Želim vam veliko ustvarjalnosti in uspeha pri delu☺ 

 

učiteljica Anja 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683262

