
 

Pozdravljen in pozdravljena. Kako se je pričel ta teden? Te že kaj daje bližina poletja?  

Tokrat nadaljuješ z nalogo, ki sem jo pripravil prejšnji teden. 

1. ZAČETEK 

 

Prejšnjo nedeljo zvečer je bil na kanalu TV SLO 2 na sporedu kulten film Gospodar muh. Govori o 

dečkih približno vaše starosti, ki strmoglavijo z letalom sredi ocena, preživeli pa se zatečejo na 

bližnji neposeljen otok. Ugotovijo, da se bodo morali sami znajti in sodelovati, če želijo preživeti. 

Kmalu se med njimi pojavijo trenja, ki jih lahko prepoznamo tudi v našem zdajšnjem vsakdanjem 

življenju, trenutni zdravstveni krizi in nenazadnje politiki.  

 

2. CILJ 

 

Namen tokratne naloge je, da: 

 se s pomočjo primernega filma uriš v medsebojnih odnosih, 

 razmišljaš, kako bi bilo dobro odreagirati v določenem konfliktu, 

 poskušaš prepoznati problem kriznih razmer za krhanje človeških odnosov, 

 se kališ v pomembnosti sodelovanja in zmožnosti zagovarjanja lastnega mnenja. 

 

3. FILM 

 

To je naloga za dva tedna. Najprej si oglej napovednik: 
https://www.rtvslo.si/tv/spored/tvs2?4d=174690425#modal 

 

Sedaj pa si oglej film, morda kar skupaj s starši. Če imaš možnost ogleda za nazaj, ga lahko že kar 

takoj, sicer pa ga najdeš tudi tukaj: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-filmi/174692004 

 

4. PO OGLEDU 

 

Film ti bo najbrž dal kar malo misliti, morda ti tudi ne bo vse kar takoj jasno. Želim, da si v času te 

naloge ustvariš svoje mnenje, nakar se bomo srečali v Zoomu in se o vsem skupaj pogovorili. 

 

 

Ravno pri tem  šolskem predmetu  se kar  največ pogovarjamo o novih razmerah v svetu, tudi v 

Sloveniji,  o človeških včasih malce  zapletenih medsebojnih  vezeh. Vse to se  lahko močno 

spremeni, ko pride do izrednih, to je današnjih razmer zaradi bolezni itd.  

Če naletiš na težave, morda česa ne razumeš ali te kaj zanima, mi pošlji e-pošto na elektronski 

naslov kstepisnik@gmail.com.  In tudi kmalu preveri, če sem ti že odgovoril.  
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