
V šestih letih je nastopilo več kot 

400 OSNOVNIH ŠOL 
iz Podravja in osrednje Slovenije

Kategorije otrok 

od 1. do 5. in od 6. do 9. 
razreda OŠ

Zaključek prireditev s  

SUPER FINALOM 
30 najboljših pevk in pevcev

Slovenske narodne, ljudske in zabavne  
pesmi je prepevalo 

VEČ KOT 2.000 OTROK

V projektu je sodelovalo več kot 

50 OBČIN SLOVENIJE

Prireditve si je ogledalo več kot 

30.000 OBISKOVALCEV

KONTAKT
Drago Slameršak, direktor družbe Radio-Tednik Ptuj 
(031 681 253); otrocipojejo@radio-tednik.si

7.
SEZONA  
PROJEKTA

Tudi v šolskem letu 2020/21 bodo učenci osnovnih šol prepevali slovenske pesmi in se veselili.

Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo je projekt družbe Radio-Tednik Ptuj, ki ga že sedmo leto zapored organiziramo 
skupaj z občinami in osnovnimi šolami iz Podravja in osrednje Slovenije. Skupna želja naše medijske družbe, otrok, glasbenih 
pedagogov in širše javnosti je, da projekt postane vseslovenski in da se vanj vključi čimveč osnovnih šol iz Slovenije.

Sedma sezona bo pravljična! Zavedajoč se vsega, kar je prinesla epidemija, z vso odgovornostjo pripravljamo natečaj, ki 
bo otrokom in zdravju prijazen. V tokratni sezoni ne bomo na terenu. V tokratni sezoni vsi otroci in vsi drugi partnerji, ki 
sodelujejo v projektu, dobijo še mnogo več. Tedensko bomo pripravljali šolske nastope brez stikov. Vsak otrok bo dobil svojih 
“pet minut slave”. Prvi nivo bodo osnovnošolske prireditve, ki bodo postale radijska oddaja, kjer bo vsak otrok v varnem 
okolju Radia Ptuj odpel svoj nastop. Skladbe se bodo predvajale na radiu, vsi nastopi pa bodo vidni na uradnih Facebook in 
Youtube profilih Radia Ptuj.

Zato Vas organizatorji projekta “OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO” vabimo, da nam svojo željo  
oz. interes za sodelovanje posredujete na e-naslov: otrocipojejo@radio-tednik.si.
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