MESEC NASLOV TEME

OPIS

September Plečnikovo leto

Ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika pokukamo v njegove stvaritve in spoznavamo zanimivosti iz njegovega življenja.

Oktober

Naš planet je naša edina mogoča prihodnost. Kaj pomenijo podnebne spremembe, zakaj se spreminja vreme, kako vplivajo različne
vrste energije? Skupaj v boj proti podnebnim spremembam!

Ni planeta B!

November Ukrajina, ranjena dežela

Ukrajina skozi zgodovino, tudi gladomor, Černobil in končno vojna z Rusijo. Kako pa je z begunci in mednarodno zaščito?

December Sonce − naša zvezda

Obiščemo vesolje in spoznavamo Sonce − zvezdo, brez katere na Zemlji ne bi bilo življenja, naš planet pa bi bil temen in hladen.

Januar

Prepovedane knjige nekoč in danes: zakaj se še danes prepovedujejo knjige celo v tako razvitih deželah, kot je Amerika?
Kaj je sploh cenzura? Katere knjige so (bile) prepovedane in zakaj?
Ljudje radi uživamo v naravi, tudi če je zunaj mrzlo. Kako so se razvili zimski športi? Telesno aktivni smo lahko tudi z vajami
za posnemanje teh športov. Ne, nismo pozabili: čaka nas svetovno nordijsko prvenstvo v Planiciiiii!

Februar
Marec

Tega ne smeš brati, prepovedano!
Čarobna zima na krpljah,
smučeh in še drugače
Spoznavamo veličastni
amazonski deževni gozd

Spoznavamo veličasten Amazonski deževni gozd in različne rastlinske in živalske vrste, ki jih najdemo v njem.

April

Skok v svet gibljivih slik

Film je »sedma umetnost« in ena bolj priljubljenih oblik zabave. Od skromnih začetkov se je prebil do prave poplave serij
in različnih žanrov. Si za kakšno filmsko poslastico?

Maj

Mi, glavni šefi kuhinje!

Kuhačinke za vsakogar, slastni praktični nasveti za kuholjubce in vse, ki jemo tudi z očmi. Nomnom, slastno bo!

Junij

Sem Equus caballus, konj

Konj je simbol moči in svobode, človekov zvesti spremljevalec in pomočnik. Kako je človek udomačil konja?
Kakšen je pomen konja skozi zgodovino, katere pasme poznamo in zakaj so konji odlični terapevti …

Julij

Prireditev za prvake

Reportaža z veselošolske prireditve.

Za več informacij obiščite www.veselasola.net.

Zaradi trenutnih okoliščin si pridržujemo pravico do spremembe teme.

Šolsko
tekmovanje bo
8. marca 2023,
državno pa
12. aprila 2023.
Se vidimo!

