
OBISKALI SMO POP TV  

Danes smo obiskali pop tv hišo. Ta obisk si bom zapomnila za vse življenje. Ko smo prišli, 
nas je najprej prijazno sprejela naša vodička, ki zelo dobro pozna to hišo. Le-ta pa dela v 
marketingu. Že na samem začetku smo srečali pevca Zlatka. Nato smo se pa odpravili v 
zakulisje studia. Tam pa smo videli slavne voditelje in novinarje, kot na primer: Polono Zojo 
Jambrek, Janija Muhiča in še nekatere. Nato pa smo se odpravili v sam studio, ki je zelo 
praktičen, saj v njem snemajo vreme, šport, pop in, predvolilna soočenja, Preverjeno ter 
nasploh 24ur. Nato pa nam je zaupala nekatere prigode, ki so se jim že zgodile: npr. voditelju 
Janiju Muhiču se je zgodilo, da se mu je »odpela« luč nad seboj in mu je skoraj padla na 
glavo. Seveda se to ni zgodilo zaradi strokovnosti samega voditelja ter delavcev okoli njega. 
Nato smo si ogledali še studio, kjer snemajo svet. Takoj za tem smo odšli v velik prostor, kjer 
se je snemala oddaja X faktor in sedaj Gostilna išče šefa. Za to dvorano pa je bila dvorana, 
kjer so se snemala 2. predvolilna soočenja. Žal pa ima vse svoj konec. Za konec obiska pa 
nam je naša prijazna vodička razdelila žogice, na katerih je napis oddaje Minuta do zmage. 
Našo prijazno vodičko smo povabili, če bi se pridružila naši komisiji oddaje Ledina ima talent. 
Upajmo, da jo bomo še videli. 
Julia Bratuša, 7.a 
 
 
Zadnji dan novembra smo se po dežju že nekoliko pozni odpravili na hišo pop-tv. Priznati 
moram, da začetek tega izleta ni obetal veliko. A ko smo prišli ... 
Že ko smo prišli, smo opazili raperja Zlatka, kar se mi je zdelo cool. Ogled me je popolnoma 
navdušil.  Kolikokrat imaš priložnost, da si ogledaš studio, kjer snemajo poročila, ki jih tvoji 
starši vsak dan navdušeno spremljajo? Ali, da vidiš kamere? Moje prvo mnenje je bilo: »Ok... 
To je pa tako cool!«    In verjetno kaj več tudi ne moreš reči, ko te kaj navduši. Predvsem mi 
je bil všeč – kot sem že omenila – studio, kjer snemajo praktično vse: poročila, vreme, šport, 
Preverjeno, TV klub ... In pa večji studio, kjer snemajo vse večje šove, kot recimo v teh dneh 
Gostilno.  Mogoče me niti ni tako navdušila nadzorna soba, bi pa bilo zanimivo gledati 
kakšen sestanek z novinarji in z Darjo Zgonc, ki smo jo mimogrede tudi opazili. Absolutno bi 
šla še enkrat, saj je bilo vse sproščeno. Se pravi: bilo je SUPER! 
Sara Caharijas,  8. a   
 
 
Ogled mi je bil zelo všeč. Izvedela sem veliko novih stvari. Videla sem veliko znanih obrazov 
in bila sem navdušena. Toliko znanih oseb na »kupu« pač ne vidiš vsak dan. Veliko stvari je 
drugačnih. Ni vse tako, kot vidiš na televiziji. Na televiziji vse zgleda večje. Drugače pa se mi 
zdijo vse stvari tam majhne. Naša vodička nam je vse lepo razložila. Npr. to, da je za vsako 
oddajo 24ur dela 90 ljudi. To se mi zdi veliko. Po zaslugi učiteljev, ki so nas ob ogledu 
fotografirali,  pa nam bodo spomine na ta dan obujale slike. 
Tea Perme, 7. a 

 
Ko smo prišli na POP TV, smo takoj prepoznali znanega raperja Zlatka. Vsi smo bili 
navdušeni in se slikali z njim. Kmalu nas je sprejela gospa in že takoj smo odšli k novinarjem. 
Videli smo, kako veliko jih je bilo. Za tem smo si odšli pogledat studio 24ur. Bila sem 
navdušena. Skoraj vse oddaje snemajo v tem studiu, kot npr.: 24ur (poročila, vreme, Pop in 
šport), Preverjeno, različna soočenja. Potem nam je gospa, ki je ves ta ogled vodila, 



povedala, da oni vodijo Kanal A, Pop Tv in različne spletne strani (bibaleze.si, 
zdravozame.si, moškisvet.si, dominvrt.si ... ). Ko smo odšli v naslednji studio, se mi je na poti 
tja nasmehnila Petra Kerčman, ki velikokrat vodi oddajo 24 ur. Bila sem kar malo navdušena. 
Potem smo odšli v studio Svet. Tam nam je razložila, kako sploh snemanje poteka. Bilo je 
zanimivo to slišati in videti velike kamere. Rekla sem lahko le: UAU!!!!!! Na koncu nam je 
pokazala še največji studio, kjer snemajo Gostilna išče šefa, Volitve, včasih pa so tam tudi 
snemali A si ti tut not padu! Na koncu ogleda pa so nam podarili modre žogice za Miklavževo 
darilo. Obisk POP TV mi je bil zelo všeč in lahko bi ga še kdaj ponovili. 
Karin Merlak, 7. a 
 
Meni je bilo zelo všeč, ko smo si šli ogledat studijo 24 ur. Vidiš, da je to en velik prostor, kjer 
so različna platna, za različne novice. Ko na primer gledaš te oddaje, se ti zdi, da je tam več 
manjših studiev. Zelo zanimivo je bilo tudi, ko smo si šli ogledat, kako poteka snemanje. Ko 
smo bili v studiu za 24 ur, se je Domen Pinter usedel na stol, na katerem sedi novinar. 
Gospa, ki nas je vodila po POP TV, nam je tudi povedala, kako novinar ne sme držati rok, 
ker lahko ena napačna postavitev uniči celo oddajo . Všeč mi je bilo, ko smo si šli ogledat 
studio, kjer snemajo Gostilna išče šefa. Še bolj mi je bilo zanimivo, ko sem zvedela, da so se 
dvoboji pri Kmetija išče lastnika, odvijali v studiu, kjer se sedaj snema Gostilna išče šefa. Jaz 
sem si POP TV predstavljala čisto drugače. Ogled mi je bil zelo všeč. Želim si več taki 
ogledov, podobnih stavb.    
Ana Berič, 8. b  
 
 
Po POP TV nas je vodila prijazna gospa. Najprej smo po naključju srečali reperja Zlatka, ki 
se je tudi slikal z nami. Potem nam je gospa pokazala uredništvo in studio, kjer se snema 
24ur. Videli smo trotel boben, to je besedilo, ki se izpisuje na kameri v pomoč voditeljem, 
ampak ga mi na televiziji ne vidimo. Nato smo šli za gospo, ki nam je pokazala studio, kjer 
snema Kanal A. Tam smo videli tudi zeleni zaslon. Potem smo šli v zelo velik studio, kjer 
snemajo Gostilna išče šefa. V tem studiu so včasih snemali tudi Kmetijo, Big Brotherja in X 
Faktor. V sosednjem studiu pa so snemali Minuto do zmage. Nato nam je gospa prinesla 
darila: modre žogice za vsakega izmed nas. Meni se je zdel obisk zanimiv, saj sem videla in 
izvedla veliko novih stvari. 
Eva Brvar, 7. b 
 
Izlet v POP TV hišo je bil zelo zanimiv. Najprej smo si ogledali, kje novinarji delajo. Njihov 
dan se začne ob devetih,  ko ima skupina sestanek, potem pa si razdelijo zgodbe in grejo na 
teren. Potem pa smo šli v sobo,  kjer smo videli programe. Zatem smo šli v studio 24ur,  ki je 
bil zelo zanimiv. Izlet je bil zelo zanimiv in poučen. Vesela sem, da sem šla. 
Nina Danaja Kestner, 9. b 
 
 

 

 

                                    


