
Ponudba filmov za osnovne šole
Slika pove več kot 1000 besed! Ko združimo sliko in besedo pa je učinek veliko večji. Samo »predavati« 
o ekologiji , onesnaževanju okolja, zavrženi hrani ni dovolj. Zato šolam kot dodatni pripomoček pri  
izobraževanju ponujamo filme, ki na zanimiv, slikovit in včasih tudi pretresljiv način prikažejo to, o 
čemer pogosto govorimo, a si morda ne znamo predstavljati.

1. NE MEČ’MO HRANE STRAN
V nekaterih delih našega planeta je hrana postala 
moda in prestiž. Na TV zaslonih nas zasipajo z 
neštetimi kuharskimi oddajami, police trgovin so 
založene s številnimi različicami enakega izdelka, 
ponujajo mamljive popuste na količino, ki se jim je 
težko odreči.  Pri tem pa pozabljamo, da na svetu kar 
40 % te hrane pristane v smeteh!  Mlada ameriška 
dokumentarista sta se v filmu Ne meč’mo hrane 
stran (Just Eat It) lotila raziskovanja zavržkov hrane 
na kmetijah, v trgovini in tudi v njunem hladilniku. 
Po tem ko sta na lastne oči videla ogromne količine 
zavržene hrane, sta se odločila za šetmesečni poskus 
– v tem času hrane ne bosta več kupovala, ampak 
bosta živela zgolj od tiste, ki jo nameravajo zavreči ali 
so jo že zavrgli. Odkrila sta neverjetne, na trenutke kar 
pretresljive stvari!

Dolžina trajanja 75 min
Film je podnaslovljen
Ogled napovednika

2. DEČEK IN SVET
Animirani film Deček in svet (O Menino e o Mundo) 
je poklon naravi in kritika sodobne družbe z zornega 
kota dečka, ki v svetu išče svoje mesto.

Deček Cuca brezskrbno spoznava svet, v katerem 
odkriva navdušujoče vzorce, barve, srečuje živali ter 
idilično in bogato naravo. A vse v njegovem življenju 
le ni tako čarobno in čudovito, saj se mora njegov oče 
odpraviti v mesto, da bi našel službo. Cuca se poda za 
njim. Pot iskanja očeta pa je zanj prav tako neverjetna 
in polna novih odkritij kot otroška raziskovanja, ki ga 
obogatijo za nove izkušnje o nepoznanem urbanem 
svetu.

Ale Abreu, Brazilija, 2013
Dolžina trajanja 80 min
Brez dialoga
Primerno za otroke od 7. leta starosti
Ogled napovednika
Pedagoško gradivo

Film je na voljo na DVD-ju (Deček in svet) oziroma na USB ključku (Ne meč’mo hrane stran). Izbrani 
film vam bomo na navedeni naslov poslali par dni pred projekcijo, vi pa nam ga boste po predvajanju 
vrnili na naš naslov. Naročilnica za ogled filma je na voljo tukaj.  

Cena za en dan, za en film in neomejeno število predvajanj v tistem dnevu je 100 evrov (cena ne vključuje 
DDV). Predvajanje je možno tudi na drugih lokacijah, vendar izključno za potrebe izobraževanja in ne za 
javno prikazovanje.
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https://vimeo.com/88023628
http://decekinsvet.animateka.si/
http://decekinsvet.animateka.si/skladisce/ostalo/decek_in_svet_pedagosko_gradivo_2koluta_yn1h.pdf
http://ebm.si/m/EBM_narocilo_OS_2016.pdf

