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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 II
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

2
3
4
5
6
7
8
9

Uvod …………………………………………………………..………………
Patouille in regratovi padalci ……………………………..….…...……..
Ne tako strašni krokodil .…………………………………….……….…...
Kamenček v čevlju …………………………...……….………...………….
Kiko in živali ……………....…………………………….……..………….....
Zvoki pod gozdnimi oboki ………..………………………….……………
Ocenjevalnik …………………………………………………….…….……..
Nariši svoj strip! .......................................................................................



Pedagoško gradivo
2

UVOD

Slonov tekmovalni program II  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 vztrajnosti, drugačnosti ter sobivanju z živalmi in naravo. Filme, ki so namen- 
njeni gledalcem od 7. do 10. 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 narišejo kratek strip.

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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Patouille in regratovi padalci
Patouille, des graines en parachute
Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière, Clémentine Campos, Francija, 2021, 6’10”, francoščina, pripovedova-
nje v slovenščini

Patouille je bitjece, ki živi v sožitju z rastlinskim svetom. S prijateljem Momom spoznavata neverjetne lastnosti 
regrata.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
V filmu Patouille in Momo spremljata razvojni cikel regrata. Opišite regrat in poskusite našteti njegove sestavne 
dele. Kako se razmnožuje?
Opišite Patouilla. Kako mu je uspelo pogledati regrat čisto od blizu? Kdo mu je pri tem pomagal?
Pravijo, da če si nekaj zaželiš in odpihneš regratovo lučko z enim samim pihom, se ti bo želja izpolnila. Vam je že 
kdaj uspelo odpihniti vso regratovo lučko naenkrat? Se vam je želja uresničila?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Na sprehodu ali šolskem igrišču poiščite regrat. Kakšen je v tem letnem času? Kaj mislite, kakšen bo spomladi in 
v drugih letnih časih? Ker v zimskem času v naravi ne boste našli regratovih lučk, ki bi vam prinesle srečo, si jo 
lahko ustvarite kar sami. Navodila za izdelavo najdete v videu tukaj.
Regrat lahko zaužijemo kot hrano, ima pa tudi zdravilne učinke. Raziščite njegove različne možnosti uporabe.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je v osnovi ustvarjen v tradicionalni risani tehniki. To pomeni, da so ustvarjalci za vsak premik narisali novo 
risbo na papir. Pri tem so poleg svinčnika uporabili še pastelne barve. Risbe so nato prenesli v digitalno obliko in 
si pomagali z računalnikom pri končni obdelavi in animaciji posameznih prizorov. Več o tehnikah animiranega 
filma lahko preberete v priročniku Animirajmo! (strani 63–71). 

https://www.youtube.com/watch?v=qdq6znih_Yw&t=158s
https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/files/assets/basic-html/index.html#63
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Ne tako strašni krokodil
Nie taki krokodyl straszny
Grzegorz Koncewicz, Poljska, 2020, 10’30”, poljščina, pripovedovanje v slovenščini

Pes v kanalizaciji sreča krokodila in ga povabi k sebi domov, da se lahko umije in naje, preden se vrne psičkov 
gospodar. Krokodil mu zaupa svojo zgodbo.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Psiček še nikdar ni videl krokodila. Kljub temu ga prijazno povabi k sebi domov. Se vam zdi, da je ravnal prav? 
Zakaj da/ne? Kakšno predstavo ima o krokodilih? Do kakšnih spoznanj pride med njunim druženjem? Se vam je 
že kdaj zgodilo, da ste o nekom imeli določeno mnenje in se je to spremenilo, ko ste osebo bolje spoznali? 
Opišite krokodila – njegovo zunanjost in značaj. Kako se počuti v mestu, v katerem se je znašel? Od kod je 
zbežal? Zakaj se je skril v kanalizacijo? Kakšno je njegovo mnenje o samem sebi? Zakaj ima po vašem mnenju 
slabo samopodobo? Ali ga predstave drugih o njem obremenjujejo? Kakšne so te predstave? Zakaj se je odločil, 
da se vrne v živalski vrt? Kako bi pomagali nekomu, ki nima dobre samopodobe in je zaradi tega žalosten, tako 
kot krokodil? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Krokodil se počuti diskriminiranega. Skupaj z učenci pokukajte v SSKJ, raziščite pomen besede diskriminacija in 
se pogovorite o tem, zakaj se krokodil tako počuti.
Skupaj v šoli ali za bralno značko preberite zgodbo Piko dinozaver (1989) pisatelja Leopolda Suhodolčana. Z 
učenci primerjajte zgodbi.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v 2D računalniški tehniki. V računalniškem programu so najprej narisali like in ozadja, 
posamezne elemente pa so nato animirali v 2D računalniškem programu.

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3537002/diskriminacija?All=rasna&IsAdvanced=True
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Kamenček v čevlju
Un caillou dans la chaussure
Eric Montchaud, Francija, Švica, 2020, 11’30”, brez dialogov

V razred pride nov učenec, drugačen od svojih novih sošolcev: je žabec v razredu zajcev.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kako se žabec počuti ob prihodu v novo okolje in šolo? Kako se nanj odzovejo sošolci? Od kod je prišel žabec? V 
čem je žabec drugačen od zajcev? Podprite svoje odgovore s prizori iz filma. Ali mu kdo pomaga pri tem, da bi 
se hitreje vključil v okolje? Kako? Kako se ob tem počuti zajec?
V žabčevi domišljiji lahko spremljamo prizore iz okolja, iz katerega je prišel. Kakšno je bilo to okolje? Je žabec tam 
živel s družino? Kako in zakaj so pribežali v novo okolje? Zakaj ima žabec težave stopiti pod ulično svetilko? Ali se 
žabec trudi, da bi se vključil v novo okolje? Kje to opazimo v filmu? V razred čez nekaj časa pride še en nov učenec 
racak, za katerega je to okolje novo. Mislite, da se bo njemu lažje vključiti v novo okolje kot žabcu? Zakaj da/ne?
Ali imamo tudi v slovenskih šolah otroke, ki so pribežali v Slovenijo iz drugih držav? Kako bi vi pomagali takšnemu 
novemu sošolcu ali sošolki, da bi se lažje vključil v novo okolje? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Žabec prvi šolski dan v šolo prinese nekaj drobnih predmetov, ki so za druge sošolce zelo zanimivi. Z otroki se 
posedite v krog in se igrajte igro »V kovček vzamem ...«. Vprašajte otroke, kaj bi vzeli s seboj, če bi morali s starši 
nepričakovano zapustiti svoj dom. Vzamejo lahko le štiri predmete. Dajte jim čas za razmislek, potem pa naj 
drug za drugim povejo, kaj imajo v kovčku in zakaj. Lahko se dogovorite, da vsak prinese v šolo kakšen svoj prav 
poseben in nenavaden predmet. Postavite jih na ogled in naredite razstavo najbolj nenavadnih predmetov. Vsak 
naj na listek pripiše svoje ime, od kod je predmet in zakaj mu veliko pomeni.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je v celoti ustvarjen v tehniki stop animacije. Pri tem so morali za vsak posamezen premik posneti 
eno sličico. Lutke so ustvarjene iz različnih materialov in imajo žičnato ogrodje, ki jim omogoča stabilnost in 
gibljivost. Vsa scenografija je zelo natančno izdelana in pobarvana in so jo ustvarjalci pripravili prav za ta film. 
V filmu je le en prizor ustvarjen v risani tehniki in je s pomočjo računalnika filmu dodan naknadno. To je prizor, 
v katerem žabčeve risbe na tleh oživijo.
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Kiko in živali
Kiko et les animaux
Yawen Zheng, Francija, Švica, 2020, 7’28”, francoščina, pripovedovanje v slovenščini

Kiko je za vse živali prava nočna mora. Ves čas jih ustrahuje, niti najmanjša miš mu ne more ubežati! Kako naj 
se mu zoperstavijo in mu dopovejo, da so take kot on? 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Opišite Kika. Kje živi in kakšen je? Katere živali ste opazili v filmu? Zakaj in kako Kiko ustrahuje živali? Se vam zdijo 
njegova dejanja sprejemljiva? Zakaj da/ne? Kako upravičuje svoja dejanja? Se strinjate z njim, ko pravi »Lahko 
počnem, kar hočem, saj ste samo živali.«? Zakaj da/ne? Katera žival se mu zoperstavi in s kakšnimi argumenti 
ga skuša prepričati, da so si živali in ljudje zelo podobni? Kateri dogodek spremeni njegovo mnenje in značaj? 
S kakšnimi argumenti bi vi poskušali prepričati Kika, da je treba z živalmi ravnati spoštljivo? Razmislite, v čem 
smo si živali in ljudje podobni in v čem se razlikujemo. Pogovorite se o svojem odnosu do živali.

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Naštejte čim več živali iz filma in vsako žival narišite na svoj list papirja. Učiteljica naj na tablo nariše kraljestvo 
živali, nato pa vanj razvrstite živali, ki ste jih narisali na papir.
Kiko skuša v filmu dokazati, da nekatere stvari zmore narediti samo človek ali pa jih opravlja bolje kot živali, a 
mu živali dokažejo nasprotno. Naštejte primere iz filma in jih dopolnite z veščinami, ki se jih ljudje priučijo, a jih 
živali obvladajo enako dobro ali celo bolje.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je ustvarjen z digitalno risano animacijo. Za vsak premik so morali ustvarjalci narisati novo risbo, le da so 
si pri tem pomagali s posebnimi svinčniki in grafičnimi tablicami, ki omogočajo, da se risba neposredno prenese 
na računalnik. Tako delo poteka hitreje in omogoča več popravkov, kot če bi risali na papir ali folije, kot je bila 
to navada nekoč.
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Zvoki pod gozdnimi oboki
Zvuky spoza lúky
Filip Diviak, Češka, 2020, 14’33”, brez dialogov

Brezdomni glasbenik je pregnan iz mesta, potem ko kraljica uzre njegov obraz. Čeprav mu stražarji uničijo glas-
bilo, mu to ne vzame volje – odloči se, da ga bo popravil.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kaj je pričakovala kraljica, ko je slišala igranje kitare? Kako je bilo njeno pričakovanje upodobljeno v filmu? 
Zakaj ima brezdomni glasbenik obraz zakrit s kapuco? Kako je dobil poškodbe na obrazu? Kaj lahko sklepate 
iz njih? Zakaj ga je dala kraljica izgnati iz mesta? Kaj menite o njeni odločitvi? Razmislite, kateri zgodovinski 
čas je upodobljen v filmu, in se pogovorite o tem, kakšen je bil takrat odnos družbe do nepravilnosti na telesu, 
obrazu.
Kako se glasbenik počuti, ko mu uničijo kitaro in ga izženejo iz mesta? Kam se zateče? Kdo mu pomaga popra-
viti kitaro? Izpostavite ključne značajske lastnosti brezdomnega glasbenika, za katere se vam zdi, da še posebej 
pridejo do izraza v filmu. Zakaj si po vašem mnenju kraljica na koncu filma premisli? Kako ste razumeli konec 
filma?
Se vam zdi pomembno, da vztrajamo pri stvareh, ki jih radi počnemo in nas veselijo, četudi na poti do uresničitve 
svojih sanj naletimo na ovire, ki se nam včasih zdijo nepremostljive? Zakaj da/ne?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
V razredu predstavite svoj talent – zaigrajte na inštrument, naredite stojo na rokah, izvedite čarovniški trik ali 
karkoli drugega, za kar menite, da ste nadarjeni. Ne pozabite, vsak od nas je za kaj nadarjen! Po predstavitvi se 
lahko v vašem talentu preizkusijo še sošolci in morda odkrijejo novo strast.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Film je kombinacija risb na papir in 2D računalniške animacije. Večina risanja in barvanja je opravljena na 
računalnik, nekatere dele pa so narisali na papir in prenesli v digitalno obliko. Za vsak premik so morali narisati 
novo risbo.
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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 OCE-
NI FILME, KI STE SI JIH OGLEDALI, NA KONCU PA IZBERI NAJLJUBŠEGA! FILME OCENIŠ TAKO, DA POBAR-
VAŠ USTREZNEGA SMEŠKOTA. 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.

SMEŠKO LEGENDA:

FILMA NISEM RAZUMEL/-A

FILM MI NI BIL VŠEČ

FILM MI JE BIL VŠEČ

FILM MI JE BIL ZELO VŠEČ
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NARIŠI SVOJ STRIP!

ZAPRI OČI IN POMISLI, KATERI FILMSKI LIK SE TI JE NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN. 
IZMISLI SI KRATKO ZGODBO, V KATERI BO TA LIK NASTOPAL IN JO NARIŠI V OBLIKI STRIPA!

Vabljeni, da nam svoj strip pošljete do 10.12.2021 na petra.gajzler@animateka.si in sodelujete v nagradnem 
žrebanju. Po festivalu bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli slikofrc z letošnjo festivalsko podobo.


