Slovenski utrinki na Duna TV 31. maja
V četertek 31. majuša zrankoma v 6:40 si leko na televizijskom programi Duna TV
poglednete nauvo oddajo Slovenski utrinkov. Če zamidite, bau oddaja na programi
znauvič gnaki den zadvečerka v 16:25 na kanali Duna World. Tisti, šteri mate doma
slovensko televizijo, si leko oddajo poglednete v četertek 7. juniuša na Sloveniji 1 v
14:35.
V etoj oddaji se spravlamo s štirimi temami, največ s šaulami. Na začetki vam
nutpokažemo, kak so 14. majuša šaulski mlajši v gorenjesinčarskoj zidini Državne
slovenske samouprave pesmi gučali. Zdaj so se nej vküpmerili, liki so vsi zamaj gučali
verše. Gor je je poiskala edna pesnica z Goričkoga tö.
Dale v programi se spominamo na škonika pa zbiratela pripovejsti Karela Krajcara, šteri
je nej davnik na vöke zapüsto té svejt. V našoj oddaji s pomočjauv arhiva ga leko eške
gnauk vidite pa čüjete gučati, mi pa vam tapovejmo, s kem vse se je pokojni spravlo.
Na našom programi leko vidite tau tö, kak so se šaularge z gorenjesinčarske šaule
nutpokazali pred svojimi starišami pa sošolci. Ništerni so spejvali, drügi plesali, najbole
batrivni štirge pa so špilali na vömišlenom odri.
Na konci vas zovemo eške na varaški generalni konzulat, gde vam edna leranca malanja
iz Maribora raztomači, ka je nikdar nej preveč rano ali preveč kisnau, ka bi se navčili
malati. Njeni mladi pa starejši šaularge so napravili dosta lejpi kejpov o zidinaj v
Maribori, štere leko eške do srejde juniuša vidite v Monoštri.
Če vas briga, poglednite si oddajo Slovenski utrinkov v četertek 31. majuša zrankoma v
6:40 na programi Duna, ali gnaki den zadvečerka v 16:25 na kanali Duna world. Šteri
pa mate doma slovenske kanale, leko oddajo vidite ov keden v četertek 7. juniuša v
14:35 na Sloveniji 1. Nutzakapčite tevene, mi vas čakamo!
Oddaje se leko gda koli poglednejo na
http://www.mediaklikk.hu/musor/slovenskiutrinki/
pa
http://4d.rtvslo.si/oddaja/slovenski_utrinki/84

