
DKE 7 

Št. učne enote 10. 

Učna tema Ogled filmov 
Delo in gradivo  

A) Izberi si enega od ponujenih filmov/posnetkov in si ga oglej. 
 

1. Mali princ - https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-filmi/174690057 
 
V središču zgodbe je neustrašna, bistra in radovedna Mala deklica, ki se 
pod vodstvom svoje gospodovalne matere pripravlja na svet odraslih. 
Njen svet na glavo obrne Letalec, prijazen in navihan stari sosed, ki ji 
odpre vrata v nenavadni svet, v katerem je vse mogoče. Tu se prične 
dekličino čarobno in čustveno potovanje v lastno domišljijo in svet 
Malega princa, kjer odkrijeta, da resnično pomembne reči lahko vidimo 
le s srcem. 
 

2. Če bomo imeli srečo, bomo vsi stari - 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-
izobrazevalni-program/174321345 

 
Dokumentarni film spregovori o starejših in njihovih vrednotah, ki so jih 
vodila skozi življenje vse do danes, o pomembnem v njihovem življenju. 
Mogoče imajo mladi drugačne vrednote, hkrati pa potrebujejo starejše, 
ki jim predajajo izkušnje, modrost. V filmu o vrednotah spregovorijo  trije 
gostje, ki  imajo zelo različne življenjske izkušnje, hkrati pa se starosti 
veselijo in so hvaležni tudi za to doživetje. Naloga družbe pa je, da 
ustvari okolje, kjer bomo lahko vsi sobivali in kjer se bodo slišali vsi 
glasovi, od najmlajših do najstarejših, v skupnem svetu. 
 

3. Diskriminacija - https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174622138 
 
Starost, spol, narodnost, invalidnost, družbeni položaj … okoliščine in 
lastnosti, ki si jih posamezniki ne izberemo sami. Pa vendar močno 
vplivajo na to, kako nas ocenjuje okolica, in neredko zaradi tega tudi krati 
naše temeljne človekove pravice. To je diskriminacija, ki je v Sloveniji, 
vsaj po črki zakona, prepovedana. 
 
B) V zvezek napiši poročilo o ogledani oddaji/filmu.  
 
Poročilo naj vsebuje obnovo, potem pa dodajte sporočilo oddaje in svoje 
mnenje o predstavljeni temi. Pomislite, da je oddaja povezana s temami 
pri našem predmetu in da pri pisanju lahko uporabiš znanje, ki si ga 
pridobil/-a pri pouku. 

Komunikacija z 
učiteljico 

Svojega dela mi ni potrebno pošiljati, bom pa v prihodnjih tednih 
zaključevanja ocen marsikoga pozvala, da mi svoj izdelek vendarle 
pokaže.   

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-filmi/174690057
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174321345
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174321345
https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174622138

