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Ponedeljek, 16. 3. 2020

Torek, 17. 3. 2020

Sreda, 18. 3. 2020

Četrtek, 19. 3. 2020

Petek, 20. 3. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684131

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684167

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684433

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174679843

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174680094

Infodrom:
-Zakaj so se pojavile težave s
spletnimi učilnicami? Tomi
Dolenc, ARNES
-Kako se počutimo, ko zbolimo
za koronavirusom?
-Ali se lahko s koronavirusom
okužijo tudi hišni ljubljenčki?
Uroš Glavan, NIJZ
Psihologija: soočanje s
strahom in tehnike sproščanja
(gostja: Bernarda Dobnik
Renko, psihologinja)
Firbcologi: Tom telefon
Zgodovina: pandemije skozi
zgodovino po svetu in v
Sloveniji: kuga, črne koze,
kolera, španska gripa, AIDS,
SARS, ebola, koronavirus
(gostja: Maša Pavlič Pusovnik,
profesorica zgodovine in
sociologije)
Infodrom: onesnaževalci
zraka
Igra z Nikom in Niko:
predstavi svojo najljubšo
igračo
Firbcologi: muzej igrač
Znani nazaj v šolo: Ana
Soklič odgovarja o zgodovini
Domača naloga: portret
zgodovinske osebnosti

Infodrom:
-Koliko časa ostane koronavirus
na površinah? Mag. Eva Grilc,
NIJZ
-Kako virus preživi v našem
telesu? Prof. dr. David Stopar,
Biotehniška fakulteta Lj
-Podrobno pod lupo: Kaj so
virusi? Kaj je koronavirus?
-Katere nove slovenske besede so
se pojavile v času koronavirusa?
Izr. prof. dr. Kuzma Ahačič,
Inštitut za slov. j. Frana Ramovša
Slovenščina za 1. triado:
branje/recitacija pesmi Otona
Župančiča (Ciciban - Cicifuj) in
Ljudmile Prunk (Kaj je videl
Mižek Figa?) (gost: Boštjan
Gorenc Pižama, pisatelj)
Studio Kriškraš: iskanje navdiha
in pisanje pesmi
Slovenščina za predmetno
stopnjo: proza/drama/poezija,
pomen branja, spodbuda k pisanju
poezije, družabne igre za krepitev
besednega zaklada (gost: Dr.
Andrej Koritnik, učitelj
slovenščine, OŠ Prežihovega
Voranca)
Infodrom: pisanje ljubezenskega
pisma (učenka Tamara Merjasec,
OŠ Ledina)
Igra z Nikom in Niko: ugibanje
skritih besed z namigi, pantomima
brez rok
Firbcologi: uganke z Anjo Štefan
Znani nazaj v šolo: Peter Prevc
odgovarja o slovenščini
Domača naloga: fotografija
domačega učnega okolja

Infodrom:
-Kako dolgo bo epidemija še
trajala? Prof. dr. Bojana
Beović, infektologinja
Kako ravnati z morebiti
okuženimi odpadki? Mark
Igranje video iger z babico
Susan iz Švedske
Kako milo uniči koronavirus?
Naravoslovje:
toplota/temperatura, različne
vrste termometrov, poskus s
plastenko in balonom (gostja:
Tanja Jankovič, učiteljica 5.
razreda, OŠ Danile Kumar)
Studio Kriškraš: moje telo in
kaj se zgodi, ko pojem košček
jabolka
Biologija: zobna higiena
hišnih ljubljencev, razlika med
pasjimi in mačjimi zobmi,
mlečni zobje pri živalih,
čokolada v pasji prehrani
(gostja: Ana Nemec,
veterinarka/stomatologinja)
Firbcologi: kapibara
Igra z Nikom in Niko: ponovi
zabavno ogrevalno vajo
Infodrom: mutiranje
Znani nazaj v šolo: Primož
Suhodolčan odgovarja o
naravoslovju
Domača naloga: presajanje
rož

Infodrom:
-Kako bo potekal pouk na
daljavo v Sloveniji?
-Zakaj moramo zaradi
koronavirusa ostati doma?
-Podrobno pod lupo: Kako se
koronavirus prenaša med
ljudmi?
-Podrobno pod lupo: Od kod je
virus prišel?
-Bodo višje temperature uničile
virus? Dr. Marko Pokorn
Predmetna stopnja: pouk na
daljavo, delovanje spletne
učilnice, učenje matematike od
doma (gost: Anže Rozman,
učitelj matematike, OŠ
Prežihovega Voranca)
Firbcologi: matematika z
Urošem Kuzmanom
Razredna stopnja: pouk na
daljavo, razlike s predmetno
stopnjo, sodelovanje učencev
in staršev (gostja: Polona
Legvart, učiteljica razrednega
pouka, OŠ bratov Polančičev)
Infodrom: rubikova kocka in
Žan Klančnik
Znani nazaj v šolo: Domen
Valič odgovarja o matematiki
Domača naloga: telovadne
vaje

Infodrom:
-Zakaj primanjkuje zaščitnih mask?
Urša Valentič, novinarka info.
programa
-Podrobno pod lupo: Na kakšen način
znanstveniki iščejo zdravilo zoper
koronavirus?
-Kdo v živalskem vrtu v tem času
skrbi za živali?
-Kam se obrniti v primeru stiske?
Zdenka Švaljek, ZPMS
Glasbena umetnost:
čikabumščina/ritem, definicija ritma,
od četrtinke do šestnajstinke, ljudska
skladba, zaigrana na godala (gost:
Bojan Cvetrežnik, glasbenik)
Firbcologi: beatbox z Muratom
Angleščina: nasveti za učenje
angleščine doma, interaktivne igre na
spletu, družabne igre kot pomoč pri
učenju angleščine, branje v angleščini
(gostja: Ana Perović, profesorica
angleščine, OŠ bratov Polančičev)

Infodrom: otroški poročevalec in
Nipke
Igra z Nikom in Niko: branje
angleških besed z ustnic
Prispevek: Matevž Šalehar Hamo in
skladba Gremo vsi ostat doma
Znani nazaj v šolo: Bine Volčič
odgovarja o angleščini
Domača naloga: sestavi koronapesem

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Torek, 24. 3. 2020

Sreda, 25. 3. 2020

Četrtek, 26. 3. 2020

Petek, 27. 3. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174680707

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174680945

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174681181

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174685076

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174681680

Infodrom:
-Kako poteka pouk na daljavo?
-Kaj bo z vpisi v srednje šole? Dr. Jure
Gašparič, MIZŠ
-Kako ste Infodromovci občutili
potres? Uma in Karin
-Kakšne so posledice potresa na
Hrvaškem?
-Podrobno pod lupo: Kako nastane
potres? Kaj je epicenter? Kdo so
seizmologi?
-S kom se pogovoriti, ko nas kaj
prestraši? Darija Erbus, svetovalna
delavka, OŠ Ljudski vrt Ptuj

Infodrom:
-Pediatrinja dr. Tina Bregant o
koronavirusu
-Podrobno pod lupo: Kako deluje
imunski sistem?
-Kako s prehrano skrbeti za svojo
odpornost? Jon
Ali zobne miške delujejo tudi med
izolacijo?
-Kako izolacijo preživljajo učitelji?
Jaka Lipar, učitelj bobnov, tehnike in
fizike, Tanja Kotnik, učiteljica
slovenščine, Tinkara Rogelj, učiteljica
angleščine

Infodrom:
-Zakaj si je pomembno umivati roke z
milom?
-Pediatrinja dr. Tina Bregant o
koronavirusu
-Odpoved poletnih OI v Tokiu
-Podrobno pod lupo: Svetovno
prvenstvo v iskanju cepiva proti
koronavirusu
-Kako je poskrbljeno za zapuščene
živali v Sloveniji? Dr. Nataša Tozon,
veterinarka

Infodrom:
-Pediatrinja dr. Tina Bregant o
koronavirusu
-Kakšne ukrepe za zajezitev virusa
spremljajo po svetu? Kitajska, Evropa,
Indija, ZDA, J Amerika
-Plezalka Janja Garnbret o odpovedi
OI v Tokiu in izolaciji
-Koale v ZOO v Sidneyu
-Kako poteka plesna šola na daljavo?
Nizozemska
-Kako poteka glasbena šola na
daljavo? Glasbena šola Rogaška
Slatina

Infodrom:
-Preobremenjenost učencev med
šolanjem na daljavo, Damir Orehovec,
MIZŠ
-Koliko oseb gre lahko skupaj na
sprehod v času koronavirusa?
-Zakaj evropske države ne ukrepajo tako
kot na Kitajskem? Seku M. Conde,
novinar
-Podrobno pod lupo: Kaj je respirator?
-Kakšen je koronaburger? Hoang Tung
iz Vietnama
-Kaj počnejo med izolacijo v
Mladinskem domu Maribor?

Računalništvo: znaki za prekomerno
uporabo spletnih vsebin, pasti na
spletu, varnost na spletu: kaj objavljati
in kaj ne, spletno nasilje (gost: Rok
Guzej, svetovalec centra Logout)

Šport: dnevna telesna aktivnost,
pomen gibanja, primeri za telovadbo
doma in postavitev poligona, varna
športna aktivnost (gostja: Katarina
Bizjak Slanič, učiteljica športne
vzgoje)

Geografija: razlaga pojma geografija,
pomen geografije, prelet učnega načrta
od 6. do 9. razreda, evropske države in
simbolični predmeti - kviz (gostja:
Rosana Uršič, profesorica geografije,
OŠ Prežihovega Voranca)
Infodrom: kleklanje in čipka

Naravoslovje: znanilke pomladi,
cvetenje in cvetovi, opraševanje,
jetrnik, pasji zob, teloh, torilnica,
vetrnica/Marijine srajčke, trobentica,
žafran, volčin, lapuh (gost: Matjaž
Mastnak, inženir gozdarstva)

Infodrom: spolne zlorabe na spletu
Male sive celice: izum 90. let:
internet/modem
Igra z Nikom in Niko: ugibanje
pomena izmišljenih besed
Studio Kriškraš: znanstveni
laboratorij
Naravoslovje/družboslovje: izum
elektrike, telefona/mobitela, penicilina
(gost: Miha Ribič, učitelj 4. razreda,
OŠ Draga Kobala Maribor)

Prispevek: ogrevalne vaje (Fit
Goričko, Katarina in Natan)
Organizacija dela: organizacija
šolskega dela doma, postavitev
tedenskega urnika, ureditev delovnega
prostora, načini učenja (gostja: Tanja
Černe, specialna pedagoginja)
Studio Kriškraš: dnevi v tednu
Igra z Nikom in Niko: pokaži
gimnastično vajo

Igra z Nikom in Niko: prepoznaj
žival iz plastelina (slovenske
avtohtone pasme)
Studio Kriškraš: potovanje po
zemljevidu, izdelava potnega lista
Biologija: endemiti, kozmopoliti,
avtohtone/tujerodne vrste živali in
rastlin, slovenske avtohtone vrste
rastlin in živali (gostja: Staša Tome,
biologinja)
Firbcologi: vivarij in eksotične živali

Firbcologi: nabiranje čemaža z
Dariem Cortesejem

Znani nazaj v šolo: Tadej Pišek
odgovarja o izumih

Znani nazaj v šolo: Hana Stupica
odgovarja o športu
Domača naloga: poskus z jajcem in
kisom

Znani nazaj v šolo: Bernarda Žarn
odgovarja o geografiji
Domača naloga: izdelava
transparenta z motivacijskim geslom
(zahvala zdravstvenim delavcem)

Studio Kriškraš: izdelava rakete iz
plastenke

Gospodinjstvo: priprava tekočega
detergenta za pranje perila (gostja:
Damjana Potočnik, učiteljica
razrednega pouka, OŠ Valentina
Vodnika)

Likovna umetnost: primer likovne
naloge na daljavo, iskanje navdiha za
likovni motiv prek igre, povezovanje
predmeta z drugimi predmeti, definicija
in vrste likovnih tehnik, preurejanje sobe
prek ustvarjalnosti (gostja: Mojca Grula,
učiteljica LUM, OŠ Ivanjkovci)

Studio Kriškraš: obešanje opranega
perila

Firbcologi: izdelava rož iz krep papirja

Igra z Nikom in Niko: spodmikanje
prta, na katerem je kozarec

Firbcologi: osebni trener
Domača naloga: izdelava video
posnetka

Fizika: teme pri fiziki v 8. in 9. razredu,
definicija sile trenja in njeno delovanje,
primeri sile trenja, primeri zmanjšanja
sile trenja v vsakdanjem življenju (gost:
Jaka Lipar, učitelj fizike, OŠ Vižmarje Brod)

Infodrom: kuhanje s šolarko Anjo:
priprava namazov, riževih rezancev z
zelenjavo in piščancem
Znani nazaj v šolo: Anamarija
Lampič odgovarja o naravoslovju
Domača naloga: priprava lutkovne
predstave

Igra z Nikom in Niko: ugibanje pojmov
iz fizike prek risanja
Infodrom: risanje mange z devetošolko
Manuelo
Znani nazaj v šolo: Nina Pušlar
odgovarja o fiziki
Domača naloga: izdelava domače
družabne igre

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Torek, 31. 3. 2020

Sreda, 1. 4. 2020

Četrtek, 2. 4. 2020

Petek, 3. 4. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174685936

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174682471

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174682814

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174682993

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

Infodrom:
-Prvoaprilska šala
-Kako se učite na daljavo? OŠ
Miklavž pri Ormožu
-Ali imajo tudi v drugih državah
pouk na daljavo? Mila in Marcel
iz Rima
-Razkuževanje maske v
mikrovalovni in navadni pečici
-Kaj lahko naredimo, ko nas
novice prestrašijo?

Infodrom:
-Svetovni dan avtizma: kako
poteka šolanje od doma za otroke
z avtistično motnjo? Tadej
-Dr. Jure Gašparič, državni
sekretar MIZŠ o šolanju na
daljavo
-Kako življenje zaradi
koronavirusa poteka v drugih
državah? Zala iz Beograda
-Ris zapustil karanteno in odšel na
prostost, Slovenija
-Kako deluje glasbena šola na
daljavo? Glasbena šola Rogaška
Slatina

Infodrom:
-Podrobno pod lupo: Kdo in zakaj bo
dobil denarno pomoč vlade?
-Podrobno pod lupo: Kaj je zakon in
kako se ga sprejme?
-Kako se na daljavo šolajo v Belgiji?
Klara in Hana iz Bruslja
-Mladička ježevcev v ZOO Ljubljana
-Kako poskrbeti za gibanje v
domačem okolju?

Biologija: puberteta ter zunanje in
notranje spremembe pri dekletih in
fantih (gostja: dr. Helena Mole,
pediatrinja)

Infodrom: zgodovina zapiranja šol v
Sloveniji

Infodrom:
-Ali bo treba v šolo hoditi med poletnimi
počitnicami? Dr. Simona Kustec,
ministrica za izobraževanje, znanost in
šport
-Kakšne težave se pojavljajo pri šolanju
na daljavo?
-Kako in kdo pomaga šolarjem brez
računalniške opreme? Društvo Duh časa
in Zavod Vsak
-So vse šole po Evropi zaradi
koronavirusa zaprte? Malin Andersson,
ur. na švedski javni TV
-Kateri so dodatni ukrepi zoper širjenje
koronavirusa v Sloveniji?
-Kako poteka postopek odvzetja brisa?
-Podrobno pod lupo: Premik ure na
poletni čas
Igra z Nikom in Niko: s pomočjo
namigov skuhaj svojo pravljico
Firbcologi: imitiranje s Tilnom Artačem
Slovenščina: pomen zgodb, razlika med
pravljico in pripovedko, pripovedka o
nastanku Kamniško-Savinjskih planin,
pravljični junaki in bajeslovna bitja
(gostja: Irena Cerar, avtorica in
pripovedovalka)
Studio Kriškraš: izdelaj pravljico
Rdeča kapica z origami tehniko
Matematika za 4. in 5. razred:
prijateljska števila, pravljična števila in
primer čarovniškega trika z računanjem
(gostja: Deva Kačič, profesorica
matematike)

Infodrom:
-Kako šolarji doživljajo šolanje od
doma?
-Previdnost na spletu, Lenart J.
Kučić
-Kako pravilno očistiti mobilni
telefon? Anže Tomić, novinar
-Kaj narediš, če sumiš, da si
okužen? Andrej Petrič, Klinika za
infekcijske bolezni in vročinska
stanja
-Podrobno pod lupo: Kaj je
karantena?
-Šah, Jan Šubelj in Anja Beber
Biologija: telesna zgradba pajkov,
prehrana pajkov, pajkove mreže in
načini lova, vrste pajkov (gostja: dr.
Simona Kralj – Fišer, profesorica in
raziskovalka, ZRC SAZU)
Infodrom: eksotične živali
(škorpijon, kuščarji) kot hišni
ljubljenčki (Gal)
Angleščina: domače živali in
njihovi mladiči po angleško (gostja:
Tamara Fabjančič, učiteljica
angleščine)
Ugriznimo znanost: razlika med
ovčarskimi in pastirskimi psi
Igra z Nikom in Niko: postani
pajek

Infodrom: pametni biljard in
matematika

Firbcologi: ventrilokvizem z Lucijo
Čirović

Znani nazaj v šolo: Challe Salle
odgovarja o matematiki

Znani nazaj v šolo: Lucija Čirović
o biologiji

Domača naloga: naredi svoje maslo

Domača naloga: posnetek nastopa
(Okronana pesem)

Geografija: pohod po
italijanskih pokrajinah z
dopisnikom iz Rima (gost: Janko
Petrovec, dopisnik TV SLO iz
Rima)
Firbcologi: šola z italijanskim
učnim jezikom

Infodrom: menstruacija

Astronomija: vesolje, planeti,
zvezde, težnost (gost: Matic
Smrekar, Zavod z lahkoto!)

Šport: definicija plesa in osnovni
jazz koraki (gost: Matevž Česen,
plesalec in koreograf)

Infodrom: črna luknja
Firbcologi: step

Igra z Nikom in Niko: človeški
poligraf
Znani nazaj v šolo: Žan
Kranjec odgovarja o geografiji
Domača naloga: karikatura

Igra z Nikom in Niko: hitrostno
branje

Gluhi in naglušni: potek pouka na
daljavo, sodelovanje s starši, kretanje,
razvoj novih kretenj za nove besede
(gostja: Maruša Hočevar, učiteljica in
tolmačka SZJ, Zavod za gluhe in
naglušne Ljubljana)

Zgodovina: razlika med zgodovino in
pravljicami, Habsburška monarhija:
cesarstvo, potres v Ljubljani leta 1895,
ostanki cesarstva, pojav ideje o
slovenskem narodu, Avstroogrska
1867 (gost: dr. Marko Zajc,
zgodovinar, Inštitut za novejšo
zgodovino)
Firbcologi: Slovenski šolski muzej
(šola nekoč)
Igra z Nikom in Niko: olimpijske
discipline (tek, košarka, met diska)

Infodrom: branje: hitrost in
razumevanje

Firbcologi: squash

Znani nazaj v šolo: Žiga X
Gombač odgovarja o puberteti

Znani nazaj v šolo: Nika Kljun
odgovarja o zgodovini

Domača naloga: pravljično
kazalo

Domača naloga: naredi svoj športni
poligon

Ponedeljek, 6. 4. 2020

Torek, 7. 4. 2020

Sreda, 8. 4. 2020

Četrtek, 9. 4. 2020

Petek, 10. 4. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174683817

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684147

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684418

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174684793

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174685059

Infodrom:
-Kako bodo učitelji preverjali in
ocenjevali znanje na daljavo?
-Podrobno pod lupo: Kaj pomeni
izraz CO-VID19?
-Kako država pomaga Slovencem
pri vračanju v domovino?
-Uresničimo sanje v pomoč mladim
športnikom
-Psička Kiara igra odbojko
-Glasbenik Tomi Meglič o izolaciji

Infodrom:
-Mišična distrofija in šolanje na
daljavo
-Svetovni dan zdravja
-Podrobno pod lupo: Kakšni je razlika
med simptomi gripe in bolezni
COVID-19?
-Kako zgladiti spor z domačimi?
-Pomoč ob stiski, Nina Kočar (Lunina
vila) in Jerneja Munc (Mladi zmaji)
-Živali in koronavirus: obolela tigrica
v New Yorku

Infodrom:
-Dan dejavnosti (Danska) v OŠ
CIRIUS Kamnik
-Nacionalni otroški parlament na
spletu: poklic prihodnosti, Jure
Šimonka, predsednik nacional.
Otroškega parlamenta
-Kako ravnati s hrano iz trgovine?
-Podrobno pod lupo: Kaj so
blagovne rezerve?

Infodrom:
-Zakaj in kako kljub izolaciji
snemamo Izodrom?
-Kako v času izolacije živijo v
Avstraliji?
-Ali bo kljub koronavirusu
velikonočni zajec lahko obiskal
otroke?
-Kako se gledalci pripravljajo na
veliko noč?

Kemija: zakaj kresničke svetijo,
bioluminiscenca, poskus:
»posnemanje« svetlobe kresničk,
poskus s kroglicami iz stiroporja in
odstranjevalci madežev (gost:
Marko Jeran, kemik, FE in ZF UL)

Družboslovje/Matematika/Denar:
žepnina, odgovorno ravnanje z
denarjem, učenje prek igre,
investicija/stroški/varčevanje, (gostja:
dr. Katja Malovrh Rebec, avtorica
knjige Otrok brez dolgov)

Infodrom:
-Kako poteka ocenjevanje na
daljavo? Sašo Vlah, ravnatelj OŠ
Vič in Vinko Logaj, Zavod RS za
šolstvo
-Zasebne šole med šolanjem na
daljavo
-Pogrešanje prijateljev in druženje
na daljavo
-Ali lahko otroci ločenih staršev
obiskujejo oba starša? Peter
Svetina, varuh človekovih pravic
-Afrika in koronavirus

Slovenščina: vejica, dvojina,
velika začetnica (gostja: Elizabeta
Vovko, profesorica slovenščine,
OŠ dr. Vita Kraigherja)

Male sive celice: poskus z eteričnim
oljem in rokavicami iz različnih
materialov

Firbcologi: skladišče slovenskega
denarja v Centralni banki Slovenije

Spomin in NTC program
učenja: definicija NTC,
posebnosti NTC programa učenja,
načini urjenja
spomina/pomnenja/razmišljanja,
zvita vprašanja, tehnike za urjenje
spomina (gostja: Vanja Jovićević,
strokovna sodelavka NTC
Slovenija)

Naravoslovje/biologija: urejanje
vrtov, visoke grede, sajenje,
svetlobni koren, vzgoja rastlin,
koristnost plevela, sajenje arašidov,
v sožitju z naravo (gost: Rajko
Bošnjak, ŠCPET LJ in Waldorfska
OŠ Žalec)

Naravoslovje/biologija: definicija
čuječnosti, vaje čuječnosti, pomen vaj,
pripomočki (gostja: Katarina Cerar
Bajde, Društvo za razvijanje
čuječnosti)
Infodrom: o strahovih (OŠ Božidarja
Jakca)

Ugriznimo znanost: čmrlji in
opraševanje paradižnikov

Igra z Nikom in Niko: poligon
zaupanja

Igra z Nikom in Niko: metanje lasa
Firbcologi: šolanje na domu
Znani nazaj v šolo: Tilen Artač
odgovarja o kemiji
Domača naloga: pletenje vozlov

Računalništvo: programiranje,
računalniki, osnovni
pripomočki/oprema, žica, stikala,
spajkanje, roboti (gosta: Lučka
Tancer in Vojko Podgoršek,
Tehnološka izba)
Infodrom: pisanje na roko
Slovenščina: pripovedovanje
zgodb, kamišibaj,
zgodovina/začetki kamišibaja,
izdelava gledališča, kamišibaj kot
pomoč pri učnih vsebinah (gostja:
Jelena Sitar, kamišibajka)

Infodrom: France Prešeren
Likovna umetnost: okrasitev
doma, velikonočno okrasje,
izdelava rožice, zajčka, tehnika
kaširanja (gostja: Petra Primc
Marko, učiteljica likovne
umetnosti)
Studio Kriškraš: slikanje (Neli)
Igra z Nikom in Niko: plezanje
na mizo in stol

Firbcologi: šepetalka v gledališču

Firbcologi: potica

Glasbeni spot: Okronana pesem

Igra z Nikom in Niko: listki na
čelu in ugibanje znanih junakov

Znani nazaj v šolo: Klemen
Janežič odgovarja o slovenščini

Znani nazaj v šolo: Nipke odgovarja
o denarju

Studio Kriškraš: robot Verni

Domača naloga: velikonočni
zajec

Domača naloga: denarnica iz
tetrapaka

Znani nazaj v šolo: Meta Hrovat
odgovarja o računalništvu
Domača naloga: kalilnik

Infodrom: metoda obrnjenega
učenja (OŠ Solkan)
Zaupajmo, da zmoremo: odnosi
v družini med izolacijo, rutina in
občutek varnosti, soočenje s
situacijo, oblike pomoči (gostja:
Nina Babič, šolska psihologinja)
Studio Kriškraš: glasba in
glasbila (Mia)
Igra z Nikom in Niko: izbor
najbolj zabavnih izzivov
Firbcologi: muzej iluzij
Znani nazaj v šolo: Borut Pahor
Domača naloga: preprosta, a
učinkovita zaščitna maska

Ponedeljek, 13. 4. 2020

Torek, 14. 4. 2020

Sreda, 15. 4. 2020

Četrtek, 16. 4. 2020

Petek, 17. 4. 2020

/

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174685802

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174686096

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174686410

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174686683

Infodrom:
-Kako se na daljavo šolajo v romskem
naselju?
-Kako si med šolanjem na daljavo
uspešno organizirati čas?
- Podrobno pod lupo: Kdo in kdaj je
izumil termometer?
-Kako so gledalci preživeli praznike?

Infodrom:
-Ob svetovnem dnevu mladih
prostovoljcev
-Pametno ravnanje z uporabo spleta
in tehnologije
- Vrnitev iz potovanja po Nepalu
-Kaj hranimo v arhivu RTV
Slovenija?
-Muzeji in posebna zbiralna akcija
šal

VELIKONOČNI PONEDELJEK

Sonaravno življenje: definicija
sonaravnega življenja oziroma
trajnostnega razvoja, potrebe za
vsakodnevno življenje, izvedba
raziskave, sklepi raziskave, vpliv
naših potreb na naravno okolje,
ohranjanje naravnega okolja (gostja:
Polona Legvart, OŠ bratov
Polančičev)
Firbcologi: trgovina brez embalaže
Naravoslovje/biologija: gozd,
delovanje drevesa, vloga in zgradba
listov, rastlinska celica, jesensko
odpadanje listja, drevesa spomladi,
cvetenje dreves, semena, vrste
listnatih dreves (gost: dr. Iztok
Tomažič, Biotehniška fakulteta, UL)
Infodrom: obrezovanje drevja (OŠ
Medvode)
Igra z Nikom in Niko: domišljijsko
recikliranje

Matematika/geometrija: učenje
geometrije na daljavo, spletna
orodja, definicija kota, polni kot,
iztegnjeni/izbočeni kot, merjenje
kotov, označevanje kotov (gost:
Nermin Bajramović, učitelj
matematike, OŠ narodnega heroja
Rajka Hrastnik)
Firbcologi: Plečnikova hiša
Skupnost/solidarnost: humanitarne
in ekološko dobrodelne akcije,
krepitev občutka pripadnosti,
dobrodelne akcije na daljavo
(gostja: Larisa Štoka, učiteljica
razrednega pouka, OŠ Antona
Ukmarja Koper)
Infodrom: zbiranje igrač za
begunce

Studio Kriškraš: Asja nariše drevo in
ga okrasi z drevesnimi listi

Igra z Nikom in Niko: razgibaj
svoje možgane in telo

Znani nazaj v šolo: Ilka Štuhec
odgovarja o naravoslovju

Studio Kriškraš: dvojčici Katarina
in Lyra

Domača naloga: lutke iz jajčne
embalaže

Znani nazaj v šolo: Rok Bohinc
odgovarja o matematiki
Domača naloga: zapoj s skupino
Joker out

Ponedeljek, 20. 4. 2020
https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174687222

Infodrom:
- o pouku na daljavo, preverjanju znanja
- dr. Jure Gašparič z MIZŠ, o
ocenjevanju, vpisu na SŠ in univerze.
- Trije učitelji (Anže Rozman, učitelj
matematike na OŠ Prežihov Voranc,
Jaka Lipar, učitelj fizike na OŠVižmarje Brod in Mateja Ćirić Jamnik,
učiteljica 4.razreda OŠ Mokronog)
predstavijo svoj pogled na ocenjevanje
in kako ga bodo izvajali.
- dr. Bojana Beović, infektologinja,
odgovarja na vprašanje, kdaj bodo otroci
lahko odšli k ortodontu.
- Kaj je svetovna zdravstvena
organizacija?
- Arne, Filip in Izabela pripovedujejo,
kako so praznovali rojstni dan.
Zgodovina: Simon Purger, OŠ Polhov
Gradec, o življenju v srednjem veku,
vojnah, vitezih, življenju kmetov,
dajatvah, tlaki, boleznih, turških vpadih.
Firbcologi: Sabljanje
Telesna vzgoja: Aleksej Kuzmin,
pedagoški vodja doma ŠTRK, CŠOD,
predstavi vaje z žogo, vaje s palico, vaje
s tenis žogico.

Torek, 21. 4. 2020

Sreda, 22. 4. 2020

Četrtek, 23. 4. 2020

Petek, 24. 4. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174687509

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174687797

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174688149

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174688409

Infodrom:
- vrata odprli veterinarji
- Irena Furlan, biologinja in pedagoški
vodja ZOO Ljubljana , o
prehranjevanju živali
- Janja Turšič, Agencija Republike
Slovenije, o svetovnem dnevu zemlje.
- Brane Gregorčič, Agencija
Republike Slovenije za okolje, o prahu
v ozračju.
- Aron iz Norveške z očetom prehodil
meje njune občine.
- Lenart J. Kučić, novinar in
predavatelj, o lažnih novicah.
- Maruša, Jon in Jurij predstavijo
podmizno branje knjig.

Infodrom:
-O raziskavi koronavirusa, testiranje 3000
Slovencev (prof.dr. Miroslav Petrovec
Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
MF LJ).
-otroci medicinskih delavcev o ravnanju,
ko se starši vrnejo iz bolnišnic.
-drugi državni zakon o pomoči ljudem in
podjetjem.
-o življenju beguncev na grških otokih.
-o maturi in pripravah na maturo.
Pomoč otrokom s pomočjo spletne strani
www.razlagamo.si in študenti(Danijela z
učenko Tijo, Karmen in Sarina s Fakultete
za naravoslovje in matematiko iz Maribora)
-o svetovnem dnevu knjige

Infodrom:
-o preživljanju počitnic, se učiti ali
počivati (Marko Juhant, specialni
pedagog)
-o državnem prazniku, Dnevu upora
proti okupatorju
-o napadu na Jugoslavijo in
Osvobodilni fronti
-otroški parlament letos po spletu na
temo, moja poklicna pot
-mednarodni filmski festival Kino
otok
-praznični mesec za muslimane
Ramazan (o postu Adnan Bratanović).

Slovenščina na razredni stopnji: o
samostalniku, kako ga pravilno uporabljati,
določanju spola in števila, analiza povedi
(Nina Jelen, učiteljica razrednega pouka na
OŠ Ivana Skvarče).

O praznikih: o državnih, verskih,
kulturnih praznikih, njihov simbolni in
zgodovinski pomen, o praznovanju 1.
maja, simboliki postavljanja mlaja in
kresa (Andreja Rudaš, OŠ Koseze).

Firbcologi: Kviz Vem

Firbcologi: svetujejo vrstnikom, kako
naj koristno preživljajo čas.

Infodrom:
- kako bodo šolsko let zaključile
glasbene šole? Odgovarja ravnateljica
Glasbene šole Franca Šturma,
Magdalena Međera.
- Kako se na daljavo šolajo gluhi in
naglušni otroci?
- Širitev koronavirusa
- Aplikacija za sledenje okuženih.
- Rahljanje varnostnih ukrepov v
Avstriji.
- Javljanje Laure iz Salzburga.
- Tone Kregar MI 2 o vsakdanu.
Fizika: profesor matematike in fizike,
Gregor Žagar z OŠ Valentina Vodnika:
Zakaj se kocka ledu na dlani topi?,
Prehajanje energij, prevajanje toplote,
prevodnost železa., Kaj se dogaja s
toplim zrakom ob toploti?, Svetlobna
vetrnica.
Firbcologi: Meteorologija
Pozitivna psihologija: Urška Arm,
svetovalna delavka O.Š. Slave Klavore
Maribor (česa se moramo zavedati v teh
nenavadnih časih, kako lahko vplivamo
na svoje misli, gojenju pozitivnih misli
do sebe, pisanju zvezka hvaležnosti,
polnjenje misli s pozitivnimi stvarmi).

Studio Kriškraš: Mažoretka Brina
Aktivnosti: Nik in Nika vaje s palico, s
kitajskimi palicami razvežeta vozel,
vrtenje okoli palice in zadetek s palico v
blazino.
Prispevek Infodrom: Fitnes na prostem
Znani nazaj v šolo: Manca Trampuš iz
skupine Koala Voice
Domača naloga: Katja Sreš, Ekologi
brez meja, nagovori otroke k pobiranju
odpadkov v naravi.

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Infodrom prispevek: otroci OŠ Ivana
Cankarja Vrhnika spregovorijo o
prijateljstvu, zaupanju, lažeh in
opravičilih.
Aktivnosti: igra skrivalnic, toplo
hladno.
Infodrom prispevek: fair play učenec
Znani nazaj v šolske klopi: Ana
Klašnja odgovarja na vprašanja iz fizike.
Domača naloga: Jure Kreft,
pospravljanje s posebnimi učinki.

Torek, 5. 5. 2020

Geografija: dr. Mojca Ilc Klun
oddelek za geografijo FF UL,
predstavi planete osončja, zakaj je
planet zemlja modre barve, sestava
zemlje(skorja, plašč, jedro), površje
zemlje
Infodrom prispevek: Eko krožek
učenci OŠ Prežihov Voranc

O drugačnosti in knjigah:Predstavitev
življenja na invalidskem vozičku,
sprejemanju drugačnosti, knjigi in you tube
kanalu Lev Rogi, o potovanju po Afriki
(Igor Plohl, OŠ Bojana Ilicha Maribor).

Svetovni dan zemlje: Melita Gerdej,
OŠ Gorje, o pripravi zemlje za sajenje
rastlin. Posadi solato, paradižnik in
poseje vrtno krešo.

Studio Kriškraš: Elina in njen prijatelj
Marko

Firbcologi: obiranje paradižnika

Aktivnosti: Nik in Nika povabita otroke na
natečaj: Kaj pa ti znaš? Predstavi svojo
aktivnost, potem pa izvajata stojo,
spretnosti z jezikom, spretnosti nog.

Aktivnost: prikaz geografskih pojmov
na tabli.
Znani nazaj v šolo: dr. Jure Gašparič,
MIZŠ.
Domača naloga: Matevž Česen,
Plesni studio Bolero, otrokom pokaže
plesne korake in jih povabi, da
posnamejo svoj ples.

Sreda, 6. 5. 2020

Potovanje po deželah Balkana:o
Srbiji in njenih pokrajinah, o zapleteni
geopolitični sliki Bosne in
Hercegovine, o Severni Makedoniji in
njenih menjavah zastave, o denarnih
valutah in številu prebivalcev (Boštjan
Anžin, dopisnik z Balkanskega
polotoka).
Firbcologi: Bruseljska razglednica.

Infodrom prispevek: preskakovanje ovir s
konjem (Ema Maček Lezaić).

Aktivnost: Kdo se boji babice in
dedka?

Znani nazaj v šolo: Nika Zorjan

Premiera spota Joker Out.

Domača naloga: naredi dobro fotografijo
(Manca Juvan, fotografinja)

Znani nazaj v šolske klopi: Voranc
Boh
Domača naloga: animacija (Andreja
Goetz)

Četrtek, 7. 5. 2020

Petek, 8. 5. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174690362

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174690629

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174690914

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174691184

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174691459

Infodrom:
-O odpiranju šol, kdaj in za katere
učence.
-O državah, kjer so šole že odprli in
novih pravilih, ki veljajo sedaj po
Evropi.
-Italija in Španija bosta imeli šolska
vrata zaprta do jeseni.
-O pravilih odpiranja šol in vrtce v
Sloveniji (Anton Baloh, generalni
direktor za predšolsko vzgojo in
osnovne šole.
-Valeta letos odpade.
-Postopek javnega naročanja in
policijska preiskava naročanj
medicinske opreme.
-Izodromovci o preživljanju počitnic.

Infodrom:
-o ocenjevanju z navodili z MIZŠ
-Izodromovci spregovorijo, kakšna
navodila so dobili o ocenjevanju
-Svet za nacionalno varnost o
možnostih za ponovitev epidemije
in tehnologiji 5G
-rahljanje varnostnih ukrepov ob
pandemiji v Evropi, Južni Ameriki
in Braziliji.
-petje v pevskih zborih na daljavo
(Katja Gruber, OŠ Nazarje,
zborovodkinja)
-preživljanje vsakdana v istrskem
dialektu, govori in poje Rudi Bučar.

Infodrom:
-O vpisih na srednje šole (Gregor
Markelj SŠ za oblikovanje in
fotografijo Ljubljana).
-O šolanju romskih otrok v času
koronavirusa (Mojca Rodič, Društvo
za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto.
-Šola s prilagojenim programom na
OŠ Mirna.
-O delovanju OPIN.ME, (Jure
Šimonka, predsednik Otroškega
parlamenta).
-Ameriške otroške nagrade za
najboljši film.
-Šolanje na daljavo, ter življenje v
Čilu.
-Prostočasne dejavnost v času
koronavirusa.

Infodrom:
-O organizaciji pouka, ko se
odprejo vrata šol
-Kako poteka pouk po svetu, kjer
so se šole že odprle (Wuhan,
Nemčija).
-O nacionalni razširjenosti virusa
Covid 19 v Sloveniji.
-O sproščanju ukrepov v Sloveniji,
odprtju galerij in muzejev.
-O razlikah med senenim
nahodom in koronavirusom.
-Športniki ponovno začeli s
treningi.

Infodrom:
-O odpiranju šol, začetku ocenjevanja
v šolah in na daljavo.
-Zakaj je pomembno, da pijemo vodo?
(dr. Bojana Beović, infektologinja).
-O odprtju verskih objektov. Sveto
obhajilo in birma letos bosta.
-O rahljanju ukrepov za registrirane
športnike.
-O vadbi športnikov na Nizozemskem.
-Naslednji teden začetek delovanja
potniškega prometa.
-Čestitka ob dnevu Evrope.
-nastanek Evropske unije.
-Cvetoče narcise na Golici.
-Na Goriškem zorijo češnje.
-Napoved obiska ministrice dr.
Simone Kustec naslednjo sredo.
-Himna OŠ Koseze (Nino Ošlak,
učitelj glasbe, OŠ Koseze)

Delovanje svetovnega spleta in
interneta: kje so pasti in nevarnosti
spleta (Boris Veler, soustanovitelj
Logouta).

Vzpodbujanje branja: o bralnih
kotičkih, bralnem drevesu, bralnem
izzivu (Marjana Cenc Weiss, ŠC
Slovenska Konjice- Zreče).

Firbcologi: delovanje spletne trgovine

Infodrom prispevek: Književnost
in film projekt Človek.

Športna vzgoja: pouk na daljavo,
vpliv športa na učenje, biatlon v
dnevni sobi (Bor Dereani, profesor
športne vzgoje na OŠ Savsko naselje

Kako izdelati herbarij: (razredna
stopnja) kako se lotimo nabiranja
rastlin, kako jih sušimo in lepimo na
liste.

Studio Kriškraš: tabornik Ožbej
Aktivnosti: jenga stolp
Infodrom: šport na invalidskem
vozičku.
Znani nazaj v šolo: Darko Đurić o
računalništvu.
Domača naloga: naredi gledališče in
skulpturo (Zana Kramar).

Firbcologi: skrita kamera

Studio Kriškraš: paša koz.

Učenje z raziskovanjem: poskus s
klančino in avtomobičkoom,
sprememba naklona klančine
(Veronika Svoljšak, OŠ Šenčur)

Aktivnost: Risanje z usti na temo
biologije in geografije.

Infodrom prispevek: Učenje s
pomočjo kužka.

Firbcologi: Desa Muck, kako
napisati knjigo.

Aktivnosti: spuščanje mehurčkov.
Studio Kriškraš: Ajda in ptiči.

Znani nazaj v šolske klopi: Kolja
Saksida-Koja, odgovarja na
vprašanja iz biologije.
Domača naloga: nariši portret
(Ribič Pepe).

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Komunikacijske veščine: telesna
govorica, govor, izražanje čustev,
sproščanje (Katja Lang, OŠ Naklo).

Torek, 12. 5. 2020

Domača naloga: Naredi bowling.
Znani nazaj v šolo: Denis Avdić,
odgovarja na vprašanja o
komunikaciji

Sreda, 13. 5. 2020

Glasba in sprejemni izpiti na
glasbenih šolah: lestvice, akordi,
igranje na pamet in preizkus ritma
ter petja (Eva Hren, Konservatorij
za glasbo in balet Ljubljana).
Firbcologi: učenje petja
Matematika: merske enote,
metrični sistem, pretvorba enot
(Anže Rozman, OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana).
Infodrom prispevek:Slavko Jerič.
Aktivnosti: skok v daljino z
mesta, špaga, limbo ples.
Infodrom prispevek: urejanje
zvezkov.
Znani nazaj v šolo: Lovro
Finžgar odgovarja na vprašanja iz
matematike.

Krvni obtok in poškodbe: krvni
obtok, kardiovaskularni sistem, žile,
razlika med malim in velikim krvnim
obtokom, srčna mišica, zakaj je naša
kri rdeča (Denis Baš, pediater).
Firbcologi: odvzem krvi.
Angleščina: o telesu in obisku
zdravnika v angleškem jeziku
(Barbara Umek, OŠ Orehek Kranj).
Infodrom prispevek: obisk ljubezni.
Aktivnosti: prva pomoč.
Studio Kriškraš: Skrivalnice z Loti.
Znani nazaj v šolo: Duo BQL
odgovarjata na vprašanja iz biologije.
Domača naloga: čarovniški triki

Domača naloga: Izdelaj skrivno
hišico v gozdu.

Četrtek, 14. 5. 2020

Petek, 15. 5. 2020

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174692054

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174692339

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174692636

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174692907

https://4d.rtvslo.si/arhiv/izodrom/174693180

Infodrom:
-Kako nazaj v šolo
-Obletnica rojstva Ivana Cankarja.
-Kdaj in kako nazaj v šolo? Kako
bo organiziran pouk? Kakšna bodo
nova pravila? Kakšen bo urnik?
Odgovarja Damir Orehovec,
MIZŠ.
-O ponovnem zagonu potniškega
prometa.
-Kako zgledajo treningi
gimnastike? O tem spregovorijo
otroci, ki gimnastiko trenirajo in
Miha Juvan, učitelj telovadbe OŠ
Riharda Jakopiča, Ljubljana.

Infodrom:
-Odpiranje vrtcev in šol po Evropi.
-Matematika skozi igro na daljavo s
pomočjo študentov(Petrisa Čanji,
študentka, Sonja Pleško,
razredničarka).
-Volg Lare in poučevanje slovenščine
SLOVA JE SIMPL.
-Rusija in njen boj s koronavirusom.
-Kenija in boj s koronavirusom.
Frizure v obliki virusa.
-Brazilski skater naredil obrat 1080
stopinj.
-Zastavite vprašanja za ministrico dr.
Simono Kustec
-Šivanje in vrtičkanje osnovnošolk.

Infodrom:
-Odprtje knjižnic, branje in Maček v
žaklju.
-Odlok o javnih površinah in druženju.
-Odprtje zobozdravstvenih ambulant
(Tanja Tomaževič, zobozdravnica).
-Matične celice pod lupo.
-Najboljši košarkarji v Evropi.
-Krimski polotok in volčji mladiček
Lobo.
-Odprtje šol na Madžarskem.

Infodrom:
-Priprave na odprtje šol.
-Spremembe ob novem odpiranju šol
(dr. Simona Kustec, MIZŠ).
-Klici na TOM telefon (Zdenka
Švaljek, Zveza prijateljev mladine
Slovenije).
-Aplikacije na telefonih za
prepoznavanja virusa Covid 19.
-Deček z Nizozemske izdelal
računalniško napravo za ohranjanje
razdalje.
-Vabilo k pošiljanju posnetkov, kaj so
se otroci v času krize novega naučili.
-Ples Ulice upanja (Lin Gombač, avtor
projekta Ulice upanja).

Infodrom:
-preklic epidemije v Sloveniji
-ministrica Simona Kustec o vrnitvi
v šole
-kako se pripraviti na vrnitev v šolo?
-Zoisova štipendija in nov predlog
-vračanje športni treningov
-zaključna prireditev tekmovanja
Popri (Tanja Kožuh, direktorica
Primorskega tehnološkega parka)
-Svetovni dan družine in odnosi med
družinskimi člani
-Izodromovci in nastopi vseh vrst

Športno vzgojni karton: Taping,
predklon, poligon nazaj, vesa
(Domen Hribar, učitelj športne
vzgoje OŠ Franceta Bevka LJ).
Studio Kriškraš: Sara in Matic se
predstavita v športnih igrah.
Slovenščina: o glagolu (dr.
Andrej Koritnik, OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana).
Infodrom prispevek: je
slovenščina ogrožena?

Zgodovina: o Rimljanih in Emoni,
patricijih, forumu, prehranjevanju,
mestnih termah in domovanjih. (Maša
Pavlič Pusovnik, profesorica ZGO).
Studio Kriškraš: obisk Emone.
Gospodinjstvo: o šivanju gumba,
recikliranju starih majic in tiskanju.
(Tina Žen Bavec, oblikovalka in
kostumografinja.
Infodrom prispevek: zašij si etui za
telefon.
Aktivnosti: peka palačink.

Aktivnosti: ugibanje glagolov.

Firbcologi: odstranjevanje madežev.

Firbcologi: improvizacija.

Znani nazaj v šolo: Alya odgovarja
na vprašanja iz zgodovine.

Znani nazaj v šolo: Seku M.
Conde odgovarja na vprašanja iz
slovenščine.
Domača naloga: kako doma
izdelati hotel za žuželke.

Domača naloga: izdelaj kolaž (Petra
Primc Marko, učiteljica likovne
umetnosti).

Naravoslovje: zgradba ušesa,
notranje, srednje in zunanje uho (Miha
Ribič, OŠ Draga Kobala Maribor).
Studio Kriškraš: Aljaž raziskuje
zvoke.
Bobnarska delavnica: o zaporedju
udarcev in ritmu (Jaka Lipar, učitelj
bobnov).

Naravoslovje: kako dobro poznamo
krastačo in želvo sklenico. S čim se
prehranjujejo, značilnosti, dolžina
življenja (dr. Iztok Tomažič,
Biotehniška fakulteta, UL).

Firbcologi: obisk ženskega
metalskega banda.

Studio Kriškraš: Vita in njene
kokoši.

Aktivnosti: kričanje.

Geografija: različna življenjska
okolja, živalske vrste, amazonski
pragozd, življenje na Antarktiki,
cesarski pingvini, sinji kit (dr. Mojca
Ilc Kljun, oddelek za geografijo, FF).

Infodrom prispevek: otroški band
O.K. Junior.
Znani nazaj v šolo: Tomaž Hudomalj
odgovarja na vprašanja iz biologije.
Domača naloga: pripravi najboljše
novice.

Firbcologi: obisk opice Vari.
Aktivnosti: oponašanje živali.
Infodrom prispevek: kako živi hrček.
Znani nazaj v šolo: Tin Vodopivec
odgovarja na vprašanja iz geografije.
Domača naloga: pripravi zajtrk po
navodilih Knedla.

Prva pomoč: nudenje prve pomoči
pri nesrečah: odrgnine, krvavenje iz
nosu, pik čebele, zlom roke (gost:
Žiga Tomšič, prostovoljec, Rdeči
križ Slovenije)
Firbcologi: Kaj počne reševalec iz
vode? (sogovornik Mladen Tešić)
Matematična logika: definicija,
izjava (resnična/neresnična), logične
igre, silogizmi (gostja: Deja Kačič,
profesorica MAT)
Studio Kriškraš: Milana in uganke
(Milana je izdelala svojo knjigo
ugank. Bi jo znali rešiti?)
Aktivnost: življenje na nitki ali
viseči kirurg
Infodrom prispevek: Rdeči križ in
tekmovanje iz prve pomoči
Znani nazaj v šolo: Ema Kozin in
prva pomoč
Domača naloga: korona prosti čas
(izdelava maske)

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Torek, 19. 5. 2020

Sreda, 20. 5. 2020
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Infodrom:
-dovoljeno zbiranje na javnih mestih
-kako ravnati, ko si sam doma?
-šolarji ponovno v šolah
-javljanje iz OŠ Šmarje pri Jelšah in
nova pravila
-protesti na kolesih
-življenje s koronavirusom v
Afganistanu in muslimanski skrajneži
-v Nemčiji nadaljevanje nogometnega
prvenstva
-mednarodni dan muzejev (Slovenski
šolski muzej)

Infodrom:
-veselo ponovno v šolo
-kdaj bodo šli vsi otroci nazaj v
šolske kopi?
-kako se uspešno učiti? Melita
Čeleš, Šolska svetovalna služba, OŠ
I.Murska Sobota
-Brazilija in njen boj s
koronavirusom
-ZDA in brezposelnost, obnova
gospodarstva
-ljubiteljska kultura in pomoč
umetnosti v kriznih časih
-dovoljeno zbiranje na prostem v
skupinah do 50 oseb
-Filif Jan Sedej je napisal
znanstvenofantastično knjigo
Invazija robotov

Radijska igra kot medij: snemanje
radijske igre, zaznavanje šestih glasov
(gost: Klemen Markovčič, režiser)
Firbcologi: Radijski novinar, glas kot
najboljše orožje
Mala šola gimnastike: vaje s
kolebnico, vaje na bradlji, vaje na
gredi (gost: Jure Kern, trener športne
gimnastike, ŠD Sokol Bežigrad)

Kako pravilno napisati
elektronske dopise: opravičila,
vabila, SMS sporočila (gostja Eva
Zore, učiteljica slovenščine OŠ
Danile Kumar)

Studio Kriškraš: gimnastika

Infodrom prispevek: spletni sleng

Aktivnost: čaranje

Morje kot življenski prostor:
oceani, morska voda, plimovanje
morja, živali v morju (Jan Simič,
biolog)

Infodrom prispevek: čarovnik Mr.
Blax
Znani nazaj v šolo: Lea Sirk
odgovarja na vprašanja iz fizike

Ugriznimo znanost: izločanje sluzi
pri meduzah

Domača naloga: posnemi video o
Malih sivih celicah

Aktivnost: pisalne hobotnice
Firbcologi: Luka Koper
Znani nazaj v šolo: Vasilij Žbogar,
jadralec
Korona prosti čas: Benjamin si
uredi zelenjavni vrt ob gozdu

Infodrom:
-zdrav hranilni zajtrk
-kako poteka pouk po novem?
-mnenje Svetovne zdravstvene
organizacije o duševnem stanju
pri mladih po svetu
-Indija in Bangladeš:podnebje,
cikloni, zajezitev koronavirusa
-svetovni dan čebel
-Piranski akvarij, izjavi Gorazd
Lazar, Manja Rogelja
-Oslo, bratca že 1000 dni spita na
terasi.
Zakaj je dobro brati: o
slikanicah, literarnih junakih,
leposlovju, Irena Matko Lukan,
urednica otroškega leposlovja.
Infodrom prispevek: živa
knjižnica
Kako deluje telo med plavanjem
in tehnika pravilnega plavanja:
plavalna oprema, dejavnost telesa
med plavanjem, vaje na suhem,
Bor Dereani, OŠ Savsko naselje
Firbcologi: sinhrono plavanje
Aktivnost: umetno plavanje
Studio Kriškraš: Ema in njena
knjižnica
Znani nazaj v šolo: Peter Svetina,
pisatelj
Korona prosti čas: Nikolaj izdela
jabolčno baterijo

Četrtek, 21. 5. 2020

Petek, 22. 5. 2020

