
 

 

 

 

 

  

 

  

Kaje je Evrovizija? 

 

EVROVIZIJA je tekmovanje 

skladb zabavne glasbe različnih 

evropskih držav, ki poteka vsako 

leto v eni izmed evropskih držav. 

 Letos bi morala potekati na 

Nizozemskem v mestu Rotterdam 

in že konec tedna bi lahko to 

tekmovanje spremljali na televiziji 

SLO 1. 

 

Polfinalna večera naj bi se zvrstila 

12. in 14. maja, finale pa 16. 

maja 2020.  

 

Vendar je bil letos izbor 

zaradi pandemije bolezni COVID-

19 odpovedan. To se je zgodilo 

prvič v zgodovini festivala. 

 

Nekaj slovenskih predstavnikov 

Evrovizije: 

 Alenka Gotar (Cvet z juga)- 2007 

 Rebeka Dremelj (Vrag naj 

vzame)- 2008 

 Eva Boto (Vejamem)- 2012 

 Tinkara Kovač (Round and 

round)- 2014 

 Maraaya (Here for you)-  2015 

 ManuElla (Blue an red)- 2017 

…  

https://sl.wikipedia.org/wiki/2020


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaje je Schoolvision? 

 

SCHOOLVISION je 

edinstven projekt, ki združuje 

otroke iz držav po vsej Evropi.  

V tem projektu sodelujemo tudi mi, 

kot edini predstavniki iz Slovenije. 

Letos nam žal zaradi zaprtja šol ni 

uspelo posneti naše skladbe, bomo 

pa zato bolj ustvarjalni naslednje 

leto. 

 

 

Kakšno nalogo imamo? 
Ogledati si moramo vse 

predstavnike (šole), ki so posnetek 

svoje skladbe oddali in posnetke 

komentirati oziroma jih oceniti.  

Pesmi, ki vam je najbolj všeč boste 

dodelili 12 točk, nato naslednji 

pesmi 10 točk, sledi 8 točk in tako 

naprej do pesmi, ki vam je bila 

najmanj všeč in ji dodelite 1 točko. 

 

Glasovanje za najboljšo pesem bo 

potekalo tudi v živo v petek, 15. 5. 

2010 ob 10.00, nato pa tudi  

razglasitev zmagovalca Schoolvision 

za leto 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mentorica: Polona Pevec Pungeršek, prof. 

 

Kako si ogledamo posnetke? 

 

Klikni na povezavo: https://schoolovision2020.blogspot.com/ in si oglej vse posnetke, ki so na tej in 

prejšnji strani. Pogledati si morate posnetke naslednjih držav: Avstrija, Estonija, Finska, Nemčija, Irska, 

Latvija, Norveška, Poljska, Škotska in Ukrajina. Veliko užitkov ob poslušanju. 

Kako glasujemo? 

 

Klikni na povezavo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHXNnIfLpMejkOPmpWbio64IuQm3ZHPqhA7l2J-

x56CrDUDQ/viewform?usp=sf_link   in reši anketo, s katero poteka naše glasovanje. Jaz prejmem vse vaše 

glasove in jih posredujem naprej v obrazec, kjer glasujejo tudi otroci iz drugih držav. Anketo rešite do 

četrtka do 12. ure. 

https://schoolovision2020.blogspot.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHXNnIfLpMejkOPmpWbio64IuQm3ZHPqhA7l2J-x56CrDUDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHXNnIfLpMejkOPmpWbio64IuQm3ZHPqhA7l2J-x56CrDUDQ/viewform?usp=sf_link

