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KAZALO

Pedagoško gradivo je namenjeno strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih zavodov in 
staršem. Veseli bomo vaših odzivov in poročil o uporabi gradiva ter fotografij in posnetkov
otroške ustvarjalnosti, pošljete jih lahko na petra.gajzler@animateka.si.

Pedagoško gradivo Slonov tekmovalni program III
Besedila: Andreja Goetz, Petra Gajžler
Oblikovanje: Andreja Goetz
Uredila: Petra Gajžler
Lektura: Maja Ropret
Slikovno gradivo: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta
V digitalni obliki izdalo: Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta v sodelovanju z Društvom Slon, 2021
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UVOD

Slonov tekmovalni program III je kakovosten in pester program kratkih animiranih filmov, 
ki je del mednarodnega festivala animiranega filma Animateka. V njem so zbrani najboljši 
sodobni animirani filmi domačih in tujih avtorjev – sporočilno in likovno raznolika dela z 
zgodbami o prijateljstvu in pogumu ter varovanju okolja in migracijah. Filme, ki so namen-
jeni gledalcem od 11. do 14. leta, so skrbno izbrali Martina Peštaj, medijska psihologinja 
in urednica oddaj v Otroškem in mladinskem programu Televizije Slovenija, Igor Prassel, 
direktor Mednarodnega festivala animiranega filma Animateka, Petra Gajžler, koordinato-
rica programa Slon na Animateki, ter Andreja Goetz in Jelena Dragutinović, koordinatorici 
programa Slon na Animateki in mentorici delavnic Društva za izvajanje filmske vzgoje Slon.

Pedagoško gradivo, ki je pred vami, ponuja bogata izhodišča za pogovor in ideje za dodatne 
dejavnosti, hkrati pa lahko izveste več o tehniki animiranja vsakega posameznega filma. 
Učenci lahko filme ocenijo s pomočjo ocenjevalnega lista in rešijo animirani kviz.

Več o festivalu Animateka: https://www.animateka.si/2021/
Več o Društvu Slon: http://www.drustvoslon.si/sl/

https://www.animateka.si/2021/
http://www.drustvoslon.si/sl/
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Enajsti korak
Ghadameh Yazdahom
Maryam Kashkoolinia, Iran, 2020, 10’46”, perzijščina, podnapisi

Levji mladič, rojen v živalskem vrtu, živi v kletki, ki je dolga samo deset korakov. Pri enajstem koraku zadene z 
glavo ob rešetke. Nato pa nekega dne oskrbnik živalskega vrta pusti vrata kletke odprta ...

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kdo v filmu pripoveduje zgodbo in o čem ta govori? Opišite poklic novinarja in se pogovorite o tem, katere la-
stnosti ima po vašem mnenju dober novinar.
Kje v mestu prebiva levček? Kaj je sicer za leva naravno okolje? Kako levček doživlja življenje v kletki živalskega 
vrta? Kako se počuti v njej? Mislite, da živali, ki so rojene v ujetništvu, doživljajo kletko drugače kot živali, ki so jih 
ujeli v naravi in jih namestili v živalski vrt? Argumentirajte svoj odgovor. Pogovorite se o namenu živalskih vrtov 
in spregovorite o svojem odnosu do njih. 
Kako se levček nauči, da lahko naredi v kletki samo deset korakov? Kakšno je vzdušje med ljudmi v mestu, po tem 
ko ga ne najdejo v kletki in ga razglasijo za pogrešanega? Zakaj so ljudje prestrašeni? Zakaj so nekateri veseli, ko 
slišijo, da naj bi levček domnevno zbežal iz živalskega vrta? Kaj si predstavljajo eni in kaj drugi? Kdo ali kaj vpliva 
na naše mnenje in predstave o javnih dogodkih, v katere nismo bili neposredno vpleteni?
Zakaj je levček stopil iz kletke? Zakaj ni zbežal iz živalskega vrta? Zakaj ni naredil enajstega koraka? Kaj bi se po 
vašem mnenju zgodilo, če bi ga naredil? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Tako kot levček se tudi ljudje v življenju naučimo skupek družbenih pravil, da lahko živimo v skupnosti. Nekatera 
pravila in zakoni so v nekaterih državah v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami. Skupaj preglejte Splošno 
deklaracijo o človekovih pravicah in se pogovorite o tem, koliko se ta pravila v praksi spoštujejo.
Ljudje imajo deljena mnenja glede živalskih vrtov. Po sredini razreda potegnite namišljeno črto in na desno stran 
razreda naj se postavijo učenci, ki menijo, da imajo živalski vrtovi več pozitivnih učinkov, na levo stran pa tisti, ki 
menijo, da več negativnih. Učenci lahko ostanejo tudi na sredini, če so po njihovem mnenju učinki uravnoteže-
ni. Ko boste razporejeni po skupinah, soočite mnenja. Pazite, da si pri tem ne skačete v besedo in da poslušate 
tistega, ki govori. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v tehniki kolaža oz. izrezanke. Like in ozadja so izdelali iz papirja in jih premikali pod 
kamero, usmerjeno od vrha navzdol. Like so premikali po steklenih površinah na različnih ravneh, kar daje filmu 
globino. Za vsak premik lika ali kamere (za vtis približevanja ali oddaljevanja kamere) so morali ustvariti eno 
sličico. Več o tehnikah animiranega filma lahko preberete v priročniku Animirajmo! (strani 63–71). 

https://www.varuh-rs.si/pravni-temelji-cp/ozn-organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/
https://www.varuh-rs.si/pravni-temelji-cp/ozn-organizacija-zdruzenih-narodov/splosna-deklaracija-clovekovih-pravic/
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/files/assets/basic-html/index.html#63
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Izumiti manj
The Invention of Less
Noah Erni, Švica, 2021, 3’03”, angleščina, podnapisi

Mlada severna medvedka se preseli v Zürich, saj doma zaradi globalnega segrevanja ne more več živeti. Skupaj 
z drugimi živalmi se preživlja s priložnostnimi deli, potem pa se ji utrne ideja, ki lahko za vedno spremeni svet. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Zakaj je medvedka odpotovala od doma? Kako se ljudje v Švici odzovejo nanjo? Je to v skladu z njenimi pričako-
vanji? Se je poleg nje preselila v Švico še kakšna žival? Katera? 
Kaj medvedka počne v Švici? Kakšne so njene ugotovitve o potrošniških navadah ljudi in kako jih obrne sebi v 
prid? Po kakšnem principu delujeta njena nova letalska družba in podjetje za pametne telefone? Kakšne posle-
dice imata podjetji za okolje? Kakšne posledice za okolje imajo sicer letalske družbe in multinacionalna podjetja 
za pametne telefone in drugo elektroniko? Kdo so po vašem mnenju največji onesnaževalci našega okolja, ki tudi 
najbolj vplivajo na globalno segrevanje ozračja? Kako je onesnaževanje okolja povezano s potrošništvom? Kako 
lahko sami prispevate k manjšemu onesnaževanju okolja? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
V razredu se razdelite v štiri skupine. Vsaka naj zasnuje preprost »zeleni model«, s katerim bi pripomogla k bolj 
zelenemu ravnanju vseh obiskovalcev vaše šole. Vsaka skupina naj se osredotoči na eno temo – mobilnost, 
ravnanje z odpadki, zavržena hrana itd. – in razmisli, kako bi s preprostimi, a učinkovitimi rešitvami spodbudi-
la spremembe v ravnanju ljudi na vaši šoli. Po zaključku naj vsaka skupina predstavi svoj zeleni model. Če je 
mogoče, ga v šoli ali vsaj v razredu zares uveljavite. Seveda gre lahko tudi za nenavadno in duhovito rešitev 
problema. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v risani 2D računalniški tehniki, le en prizor vključuje video posnetek. Like in ozadja 
so narisali na računalnik in za vsak premik narisali novo risbo. 
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Migranta
Migrants
Hugo Caby, Zoé Devise, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Francija, 2020, 8’17”, brez dialogov

Globalno segrevanje prežene par severnih medvedov od doma. Na poti srečata rjave medvede in poskusita 
sobivati z njimi.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kaj prežene severna medveda od doma? Kje se znajdeta in kako se počutita v novem okolju? Kako se novo okolje 
razlikuje od okolja, iz katerega sta prišla? V čem se polarni medvedi razlikujejo od rjavih medvedov in kaj ima-
jo skupnega? Bi lahko po vašem mnenju sobivali? Zakaj da/ne? Ali rjavi medvedi sprejmejo polarna medveda 
medse? Kakšna je naloga rjavih medvedov v uniformah? Zakaj je v gozdu postavljena ograja? 
Polarna medveda sta pribežala zaradi posledic podnebnih sprememb, zaradi katerih se njun življenjski prostor 
krči. Raziščite, ali tudi ljudje migrirajo zaradi okoljskih sprememb. Razmislite še o drugih vzrokih, zaradi katerih 
ljudje (tudi prisilno) pribežijo v druge države. S kakšnimi nevarnostmi se soočajo na svoji poti v iskanju boljšega 
življenja? Ste v filmu videli kakšne podobnosti z usodami migrantov, ki iz vojnih žarišč na Bližnjem vzhodu pribeži-
jo v Evropo?  Svoje ugotovitve podprite s prizori iz filma.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Posledice globalnega segrevanja prisilijo severna medveda, da zapustita svoje naravno okolje. Razmislite, s čim 
vse človek prispeva h globalnemu segrevanju. Rešite kviz in preverite svoje znanje tukaj. 
Izdelajte plakat o severnem medvedu. Raziščite, katere so njegove značilnosti, s čim se prehranjuje, kje živi, zakaj 
ga uvrščamo med ogrožene živalske vrste.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je v celoti ustvarjen v 3D računalniški tehniki. S posebnimi računalniškimi programi najprej us-
tvarijo like in ozadja, ki v tem primeru odlično posnemajo tekstilne (pletenine na medvedih) ali naravne materi-
ale (mahovna tla). Like nato z namenskimi računalniškimi programi animirajo. Zadnji prizor v filmu pa ni animi-
ran, temveč gre za video posnetek.

https://samo1planet.si/podnebnikviz/
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Orgiastično hiperplastično
Orgiastic Hyper-Plastic
Paul Bush, Danska, Velika Britanija, 2020, 6’51”, angleščina, podnapisi

Animirana parada plastike, pobrane na plažah, ob cestah, na podstrešjih in v trgovinah z rabljenim blagom. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
V filmu so uporabljeni odsluženi predmeti iz plastike. Katere predmete ste opazili? Opišite glasbo v filmu. So pri 
njenem ustvarjanju uporabili tudi plastične predmete, ki smo jih videli v filmu? Katere ste prepoznali? Kako je 
glasba v filmu povezana z gibanjem plastičnih predmetov? 
Avtor na koncu filma v zapisani besedi na ironičen način izrazi ljubezen do različnih vrst umetnih materialov. 
Zakaj ironičen? Raziščite pomen besede ironija v SSKJ.
Zakaj je onesnaževanje s plastiko tako nevarno za okolje, živali in ljudi? Kako lahko zmanjšamo količino odpadne 
plastike? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Vsak naj od doma prinese nekaj manjših predmetov iz različnih umetnih materialov. V šoli jih razporedite po 
velikem risalnem listu poljubne barve. Iz predmetov poskusite sestaviti portret in ga fotografirajte. Potem pred-
mete na novo premešajte in iz njih sestavite novega. Iz tega lahko ustvarite serijo fotografij na temo »portret 
sodobnega časa«. Nekaj podobnega je v 16. stoletju v slikarski tehniki počel italijanski umetnik Giuseppe Arcim-
boldo. Njegova dela si lahko ogledate tukaj. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je posnet v tehniki predmetne stop animacije. V filmu imajo glavno vlogo odpadki iz različnih 
materialov. Vse te predmete so najprej zbrali in jih na različnih podlagah fotografirali pod kamero. Včasih so 
predmete premikali, včasih pa jih le zamenjali med seboj in za vsak premik posneli eno sličico.

https://fran.si/iskanje?View=1&hs=1&Query=ironija
https://www.giuseppe-arcimboldo.org/biography.html
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Pristanek
Maihinnoussu
Kaisa Penttilä, Finska, 2021, 9’23”, brez dialogov

Družinski obisk živalskega vrta prekine prihod nepoznanih bitij.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kaj počnejo obiskovalci živalskega vrta? Kako se odzovejo na očeta in sina, ki pristaneta na obali? Opišite njun 
videz. Kako se na njun prihod odzove deklica? Kako oskrbnik živalskega vrta ravna z njima? Kakšen odnos se 
vzpostavi med očetom in sinom ter drugimi obiskovalci živalskega vrta in oskrbnikom – enakovreden ali neena-
kovreden? Utemeljite s prizori iz filma. Na podlagi česa je bil vzpostavljen neenakovreden odnos? Zakaj se obi-
skovalci živalskega vrta bojijo očeta in sina? Je po vašem mnenju strah upravičen? Zakaj da/ne?
Kakšno je vaše mnenje o tem, da oskrbnik zapre očeta in sina v kletko? Kako se na to dejanje odzovejo obisko-
valci? Oglejte si fotografijo in preberite zapis v prilogi 1 ter primerjajte zapisano s prizori iz filma.
Od kod sta prišla oče in sin in zakaj? Primerjajte film s filmom Migranta ter poiščite podobnosti in razlike.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
V parih izdelajte preprosto lutko iz plastelina in žičnatega ogrodja. Zamislite si preprost gib in lutko oživite z 
aplikacijo stop motion studio. Napotke za izdelavo žičnatega ogrodja najdete tukaj (video je v angleščini). Za 
pomoč pri uporabi brezplačne aplikacije stop motion studio pa si oglejte video vodič tukaj (video je v slovenščini).

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v tehniki lutkovne stop animacije. Ozadja so izdelali iz različnih materialov v poma-
njšani in lutkam prilagojeni velikosti. Lutke so prav tako izdelane iz različnih materialov (papir, blago). Gibanje in 
stabilnost jim omogoča poseben kovinski skelet, ki se skriva v njihovi notranjosti.

https://www.youtube.com/watch?v=tsBH9na2xNo
https://www.youtube.com/watch?v=2jCQgTntchA
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Generacijsko drevo 
ץעה רוד 
Ronni Shalev, Alon Sharabi, Hod Adler, Izrael, 2020, 3’05”, hebrejščina, podnapisi

V mestu, kjer odrasli živijo na tleh in otroci vztrajajo v krošnjah dreves, poskusijo v pogovorih z ljudmi ugotoviti, 
česa natančno generaciji ne razumeta druga o drugi.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kje na generacijskem drevesu se nahajajo mladi in kje so starši? Vidite v tem kakšen simbolni pomen? Kakšen? 
Kako so prikazani eni in kako drugi? Kaj počnejo eni in kaj drugi? Kaj mladi trdijo o svojih starših in nasprotno? 
Zakaj med generacijama prihaja do nerazumevanja? Kaj se lahko nauči ena generacija od druge? 
Kakšen je vaš odnos s starši? Veljajo trditve, ki so jih izrekli mladi v filmu, tudi za vaše starše? Katere?
Gre za animirani dokumentarni film. V čem se dokumentarni film razlikuje od igranega?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
V razredu organizirajte debatni dogodek. Izberite debatno trditev, ki se navezuje na temo filma, na primer: Mla-
di preveč uporabljajo pametne telefone. Učenci naj oblikujejo dve manjši skupini. Tretja, večja skupina naj bo 
v vlogi sodnika. Obe debatni strani naj si vzameta nekaj časa za razmislek o tem, kako bosta predstavili svoje 
argumente za in proti. Ena stran naj trditev zagovarja, druga stran pa naj predstavi argumente, ki zavračajo 
argumente zagovorniške strani. Sodniki na podlagi argumentov na koncu odločijo, kdo je zmagovalec. Več o 
tem, kaj je debata, preberite tukaj.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v risani 2D računalniški tehniki. Like in ozadja so na računalnik narisali s posebnimi raču-
nalniškimi orodji. Za vsak premik so ustvarili novo risbo.

http://www.zainproti.com/web/index.php/debata.html
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Anna in Manon gresta na morje
Anna et Manon vont à la mer
Catherine Manesse, Francija, 2020, 4’07”, francoščina, podnapisi

Anna in Manon se po počitniškem taboru hočeta preseliti na morje, da se jima ne bi bilo treba nikoli več ločiti.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Opišite Anno in Manon in ju primerjajte. Opišite njun odnos. Trditve podprite s prizori iz filma. Zakaj se po 
počitniškem taboru nista vrnili domov? Zakaj se dekleti spreta? Kako je v filmu prikazan njun prepir? Razmislite, 
kakšna je vloga vlaka v prikazu njunega prepira? Kaj vse si povesta med prepirom? Kako se vedeta druga do 
druge po prepiru? Kakšna čustva ju navdajajo na začetku njune pustolovščine in kakšna, ko prispeta na plažo?
Kje ob morju načrtujeta živeti? Sta dobro opremljeni za življenje na prostem? Kaj potrebujemo za preživetje v 
naravi, npr. na plaži?
Se vam je že zgodilo, da ste med počitnicami na kakšnem taboru ali na morju spoznali novega prijatelja ali 
prijateljico, od katerega se vam je bilo težko ločiti? Ste po počitnicah vzdrževali stike? Kako?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Deklici v filmu se na pot podata precej pustolovsko. Razdelite se v manjše skupine ali pare in načrtujte eno-
dnevni izlet na poljubno destinacijo v Sloveniji. Pri tem premislite, kako boste potovali, kdaj boste šli na pot in 
kdaj se boste vrnili, koliko vas gre in kje boste jedli. Na koncu izračunajte, koliko bi vsakega od vas taka pot 
stala. Predvidite, koliko denarja imate na voljo za pot. Boste porabili svoje prihranke ali vam bodo denar dali 
starši? Kje boste poiskali informacije, ki jih potrebujete za načrtovanje izleta?

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen v tehniki lutkovne stop animacije. Ozadja so ročno naslikana in so zgolj dvodimenzionalne 
kulise. Razni dodatki, predmeti in lutke pa so iz blaga in drugih materialov. Pri tej tehniki je treba za vsak pre-
mik posneti po eno sličico. Lutkam gibanje in stabilnost omogoča posebno kovinsko ogrodje.
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Velika pohrustavščina
Croc’Marmottes
Benjamin Botella, Francija, 2020, 7’24”, francoščina, podnapisi

Jodlajoče svižčevke iščejo zavetje za naslednjih pet mesecev, ko jih čaka zimsko spanje. Pot jih pripelje do redko-
besednega kozoroga, ki bi rad zgolj užival mir in tišino.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Opišite jodlajoče svižčevke in kozoroga. Bi bilo po vašem mnenju dovolj prostora in korenja  za kozoroga 
in svižčevke? Zakaj kozorog ne želi deliti svoje jame? Kdo se na koncu naseli v jamo? Poznate kakšen ljudski 
pregovor, ki bi ga lahko povezali s filmom?
Opišite prizore iz filma, ki so se vam zdeli smešni. Razmislite, kaj je bilo v teh prizorih smešno – so bili to liki, 
situacija, kombinacija obojega ali kaj drugega?
Naštetje živali, ki se pozimi odpravijo na zimsko spanje.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Raziščite, kako se živali pripravijo na zimsko spanje oz. hibernacijo in kaj se med spanjem dogaja z njihovim 
telesom. O svojih ugotovitvah se pogovorite v razredu.
Pri uri glasbe se preizkusite v jodlanju. Kako? Osnovno tehniko lahko usvojite že ob ogledu kratkega videa 
tukaj (video je v angleščini). Morda pa si z jodlanjem prislužite petico pri glasbi.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v 2D računalniški tehniki. Liki in ozadja so narisani in pobarvani z računalnikom. 
Pri delu so si pomagali z grafičnimi tablicami, na katere rišeš s posebnim pisalom. Tako se risba neposredno 
prenese na računalnik. Vsak premik so morali narisati na novo.

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+jodel&&view=detail&mid=84E686167EDCD9365F6584E686167EDCD9365F65&&FORM=VDRVRV
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OCENJEVALNIK

IZBERI SVOJ NAJLJUBŠI FILM!
FILME, KI STE SI JIH OGLEDALI, NA FESTIVALU ANIMATEKA SKRBNO OCENJUJE OTROŠKA ŽIRIJA, KI OB 
ZAKLJUČKU FESTIVALA RAZGLASI NAJBOLJŠI FILM PO SVOJEM IZBORU. POSTANI TUDI TI ŽIRANT IN 
OCENI FILME, KI STE SI JIH OGLEDALI. FILME OCENIŠ TAKO, DA OB POSAMEZNI KATEGORIJI (LIKOVNA 
ZASNOVA, ZGODBA, SPLOŠEN VTIS) OBKROŽIŠ USTREZNO ŠTEVILKO OD 1 (SPLOH MI NI VŠEČ) DO 5 
(ZELO MI JE VŠEČ). ČE JE EDEN IZMED FILMOV TVOJ NAJLJUBŠI, GA OBKROŽI! SVOJE OCENE PRIMERJAJ 
Z OCENAMI SVOJIH PRIJATELJEV. POGOVORITE SE O TEM, ZAKAJ SO VAM BILI NEKATERI FILMI BOLJ VŠEČ 
KOT DRUGI.

Veseli bomo, če boste delili z nami, kateri film vam je bil najbolj všeč. Vabljeni, da nam svoj 
ocenjevalni list pošljete na petra.gajzler@animateka.si.
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ANIMIRANI KVIZ

PRI VSAKEM VPRAŠANJU OBKROŽI ČRKO PRED PRAVILNO TRDITVIJO IN JO ZAPIŠI V USTREZNO OKNO 
NA KONCU KVIZA. Z NEKAJ ZNANJA TI BO PRAVILNA KONČNA REŠITEV RAZKRILA NAZIV PRIPOMOČKA, 
KI NAM POMAGA PRI NAČRTOVANJU ANIMIRANEGA FILMA.

Fotografijo pravilno rešenega kviza nam pošljite do 10. 12. 2021 na e-naslov petra.gajzler@animateka.si. 
Izmed vseh prejetih kvizov bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli slikofrc z letošnjo festivalsko podobo.

1. V kateri tehniki je ustvarjen 
animirani film Pristanek?
P) klasični risani 
S) 2D računalniški
Z) lutkovni

2. Koliko sličic je potrebnih za 1 
sekundo animiranega filma?
A) 2
G) 24
E) 10

3. Lutkam, ki jih uporabljajo 
v lutkovnih animiranih filmih, 
gibanje in stabilnost omogoča:
P) leseno ogrodje
O) kovinsko ogrodje
M) plastično ogrodje

4. V kateri tehniki je ustvarjen 
film Generacijsko drevo?
D) 2D računalniški
R) klasični risani 
S) lutkovni

5. Kako se imenuje tehnika an-
imacije, pri kateri namesto lutk 
premikamo ljudi?
B) piksilacija
I) ljudogib
T) personalizacija

6. Napisi na koncu filma, ki 
praviloma vključujejo seznam 
članov filmske ekipe, se imenu-
jejo:
A) zaključnica
O) odjavna špica
Š) konec

7. Miki Muster, največja legen-
da slovenskega stripa in ani-
miranega filma, je zaslovel kot 
avtor:
M) Asterixa in Obelixa
U) Zvitega lisjaka
R) Zvitorepca

8. Optična igrača na sliki je: 

I) tavmatrop
L) zoetrop
K) fenakistoskop

9. Kateri izmed filmov v Slonovem 
tekmovalnem programu III je po-
snet v tehniki kolaž animacije ali 
izrezanke:
B) Orgiastično hiperplastično
T) Velika pohrustavščina
S) Enajsti korak

REŠITEV:

1     2     3     4     5     6     7     8     9
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PRILOGA 1

Fotografija spodaj prikazuje temnopolto deklico, ki je sama v ogradi, obkrožajo pa jo belopolti gledalci. Slika 
prikliče v spomin prizor, v katerem oskrbnik v kletko postavi na ogled očeta in sina.
V obeh primerih nas presune brezsramno ločevanje posameznikov, ki vendarle pripadajo isti vrsti – človeški. 
Fotografijo so posneli na svetovni razstavi v Bruslju leta 1958. Takrat v večini zahodnih držav temnopolto 
prebivalstvo ni bilo zelo številčno. Velike razstave so bile priložnost, da so ob eksotičnih živalih postavili na 
ogled »primerke« iz koloniziranih držav. Leta 1958 je bila ta praksa že pretežno stvar preteklosti, je bila pa 
zelo pogosta v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja. Danes takim razstavam rečemo človeški živalski vrt-
ovi. Tovrstni dogodki so pritegnili množice obiskovalcev. Včasih so ljudem celo preprečevali, da bi se preveč 
približali, kar je prikazano tudi v filmu. V obeh primerih se očitno kaže hierarhija, ki ljudi deli v dve kategoriji. 
Samooklicani višji sloj so prvorazredni prebivalci. Drugorazredni prebivalci pa veljajo za manjvredne in bližje 
živalskemu svetu. 
Pojem rase, povezan s človeško vrsto, se je pojavil v 19. stoletju, vendar v pomenu, kakršnega so od 17. stoletja 
pripisovali živalskim »rasam«. Rasizem se je odtlej širil, podpirale in spodbujale pa so ga znanstvene teorije, 
kakršno je razvil Arthur de Gobineau. V svojem Eseju o neenakosti človeških ras, ki je v več delih izšel v 50. 
letih 19. stoletja, je de Gobineau trdil, da se človeška vrsta deli na več ras po hierarhiji, na čelu katere je bela 
rasa. Številni znanstveniki so tej poti sledili. Teorija je bila obče ovržena šele po koncu druge svetovne vojne, 
ko se je razkril nacistični genocid nad evropskimi Judi. Pri Unescu so nekaj let po koncu vojne obsodili rabo 
besede »rasa« in začeli raje govoriti o »etničnih skupinah«. Pri definiranju različnih skupin ljudi so genetska 
merila nadomestili z drugimi, večinoma kulturnimi merili, kot so jezik, način življenja, običaji, verovanje ipd. 
Čeprav znanstvenega rasizma ni več, pa je rasizem v družbi, ki je iz njega izšel, zelo trdovraten. 

Povzeto po pedagoškem gradivu Prinčevo potovanje (2021).


