
Dragi učenci od 4. do 9. razreda 

 

Kar verjeti ne morem, da je za nami že peti teden pouka na daljavo. Ne glede na to, da smo omejeni v 

gibanju, nam zaradi številnih obveznosti čas zelo hitro mineva, vsaj meni. Upam, da ste vsi zdravi in da 

zmorete vse obveznosti, ki vam jih učitelji nalagamo.  

In kaj boste počeli ta teden? 

Ogledali si boste dokumentarni film Žejni svet. 

Film si lahko ogledate od danes (17. aprila) pa do petka (24. aprila ).  

Po ogledu filma boste zapisali kratko svojo oceno filma v zvezek. Učenci 2. triade ( 4., 5. in 6. 

razred) lahko nekaj o filmu samo narišete. 

Učenci 4. in 5. in 6. razreda to pošljete svojim razrednikom. 

Učenci 7., 8. in 9. razreda pa zapišite kratko evalvacijo filma in pošljete na naslov: 

zdenka.lainscek@guest.arnes.si 

 

Navodila za ogled filma 

• Kaj: 90-minutni dokumentarni film Žejni svet Yann Arthus-Bertranda. Film ima 

slovenske podnapise. 

• Kje: na povezavi  

       https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

•  na portalu Arnes Video. Povezava bo aktivna ob začetku predvajanja filma.  

• Kdaj: od 17. 4. 2020 do 24. 4. 2020. 

• Zakaj: ker je Slovenija zaenkrat še tako bogata država, da čisto pitno vodo zlivamo v 

straniščne školjke. 

• Kaj želimo od vas: veseli bi bili vaše povratne informacije. 

• Napovednik: Žejni svet (La soif du monde). 

• Uvodnik: Voda je vir življenja ali vzrok smrti, prof. dr. Mihael Toman. 

Opozorilo: Film je avtorsko zaščiteno gradivo. Učitelji svojim učencem lahko posredujete 

spletno povezavo na dokumentarni film, ki bo aktivna teden dni, jih pa ob tem opozorite, da je 

ogled omogočen izključno v izobraževalne namene in da je prepovedano vsakršno 

distribuiranje dokumentarnega filma (to vključuje snemanje, presnemavanje, posredovanje 

ter objave na spletu v kakršnikoli obliki). 
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Za učence od 6. do 9. razreda 
 

Videokonferenca s strokovnjakom – ker film vabi k 

razmisleku in vzbuja dodatna vprašanja 

• Kdaj: v petek, 24. 4. 2020, od 12:00 do 13:00. 

• Kje: na povezavi prek Arnesove storitve Prenos v živo. Prenos bo aktiven ob začetku 

prenosa. 

Učenci in učitelji boste lahko na videokonferenci prek klepeta v živo (chat) postavljali 

vprašanja slovenskemu limnologu, strokovnjaku za živalstvo in rastlinstvo celinskih voda, 

prof. dr. Mihaelu Tomanu z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V klepet se bo lahko 

vključilo okoli 2.000 udeležencev. 

Če vas tema zelo zanima in bi v videokonferenci vsekakor radi sodelovali ne le prek klepeta, 

pač pa tudi v živo, vas prosimo, da nam do srede, 22. aprila, posredujete svoja vprašanja za 

prof. Tomana in kontaktne podatke (e-poštni naslov). 

Približno desetim udeležencem, ki boste zastavili najbolj zanimiva vprašanja, bo Arnes 

omogočil, da boste lahko med videokonferenco vprašanje zastavili tudi osebno. 

Posnetek videokonference bo kasneje dostopen na portalu Arnes Video. 

 

Vljudno vabljeni k ogledu in sodelovanju! 
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