Ponudba filmov za srednje 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 za potrebe izobraževanja
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 (možen je tudi najem skrajšane,
50-minutne različice)
Ogled napovednika

2. SMETI
V dokumentarnem filmu Smeti (Trashed) se igralec
Jeremy Irons na svoji poti okoli sveta nameni raziskati
razsežnosti in vplive globalne problematike odpadkov.
Vedno znova odkriva čudovite kraje, ki jih je okrnilo
onesnaževanje. To je podrobno in drzno preiskovalno
potovanje, ki Ironsa in nas popelje od skepticizma k
žalosti in od groze k upanju. Film je prejel številne
nagrade na filmskih festivalih.
Dolžina trajanja 97 min
Ogled napovednika

Film je na voljo na DVD-ju (Smeti) 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.

info@ocistimo.si | 040 255 433 | www.ebm.si

