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UVOD

Slonov tekmovalni program I 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 bogata dela, ki so 
raznolika po vsebini in tehniki. Filme, ki so namenjeni gledalcem od 3. do 6. 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, koordinatorica 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. 
Otroci lahko filme ocenijo s pomočjo ocenjevalnega lista in narišejo prizor, ki se jim je najbolj 
vtisnil v spomin.

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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Spacapufi: Žiže
Jaka Ivanc, Slovenija, 2021, 11’09”, brez dialogov

V čarobno pisani goščavi se spacapufi nažirajo s slastnimi žižami. Nekega dne z grozo ugotovijo, da so vsa 
drevesa do konca obrali. V iskanju novih sadežev se morajo soočiti s temačnim gozdom in njegovimi prebivalci.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Opišite spacapufe. Kakšni so na pogled? Kaj počnejo? S čim se nažirajo? Kako se počutijo, kadar zaužijejo žiže, 
in kako, ko jih zmanjka? Katera je vaša najljubša hrana in kako se počutite, kadar jo jeste? Zakaj se spacapufi 
odpravijo v temačen gozd in kako se ob tem počutijo? Katero žival srečajo v gozdu? Opišite srečanje spacapufov 
in pajka. A je tudi vas strah pajkov? Če ste odgovorili z da, razložite, zakaj. Kam jih pajek odpelje? Pred čim ščiti 
kmet svoj nasad žiž? Kaj nauči spacapufe in kaj oni naučijo njega? Kaj se zgodi z drevesom, ko pojejo zadnje žiže? 
Kako se spacapufi med seboj sporazumevajo? Katere jezike prepoznate v njihovi spacapufščini?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Imejte uro spacapufščine. Pozabavajte se z jezikom in si izmislite nove besede. Naredite slovensko--spacapufski 
slovar osnovnih izrazov. Dobro jutro, dober dan, dober tek, moje ime je itd. Znate v spacapufščini tudi zapeti? 
Napišite pesem v tem novem jeziku, izposodite si kakšen že znan napev in jo zapojte. Ob tem se lahko igrate tudi 
igro s ploskanjem, ki so se jo igrali otroci nekoč in ob tem prav tako peli nerazumljive besede. Andl d lejbi andl 
d si bum bum bum tjula fa meri ... Tako nekako je šla ena od teh pesmic. Če se kdo od vzgojiteljev ali vzgojiteljic 
še spomni, kako se je ob tem ploskalo, le poskusite ponoviti to z otroki.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je v celoti ustvarjen s 3D računalniško animacijo. To pomeni, da so vse like in ozadja narisali v 
računalniškem 3D prostoru in jih animirali s posebnimi računalniškimi programi. Več o tehnikah animiranega 
filma lahko preberete v priročniku Animirajmo! (strani 63–71). 

https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/files/assets/basic-html/index.html#63
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Tiger z moje odejice
Der Tiger auf meiner Schmusedecke
Angela Steffen, Nemčija, 2020, 3’54”, angleščina, pripovedovanje v slovenščini

Tiger, eden od prebivalcev odejice, ima težavo: rad bi se igral igrico, v kateri bi se za hec strašili, pa nihče od 
drugih prebivalcev odejice noče sodelovati. Bo našel koga, ki bi se igral z njim? 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
S katerimi živalmi se želi tiger igrati, vendar ga te zavrnejo? Zakaj se po vašem mnenju ne želijo igrati? Kako se 
tiger ob tem počuti? Kako jih tiger nagovarja k igrici, v kateri bi se za hec strašili? Katera žival se želi igrati z njim 
in kaj je pri njej naredil drugače?
Ste se kdaj igrali igrico, v kateri bi se za hec strašili? Katere igrice se radi igrate s svojimi prijatelji? Se vam je že 
kdaj zgodilo, da se kdo ni želel igrati, ko ste mu to predlagali? Kaj ste naredili?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Igrajte se skrivalnice. S poljubno izštevanko izberite tistega, ki bo iskal. Za namig pokukajte v eno izmed knjig 
Enci benci na kamenci. Kdor je izbran, naj šteje do 20 ali namesto tega zapoje kakšno pesmico, drugi pa naj 
se medtem skrijejo in naj ne zapuščajo skrivališča. Ko iskalec koga najde, ga »pofočka« z vzklikom »En, dva, tri 
...« – doda ime igralca, ki ga je našel – in išče dalje. Naslednji miži tisti, ki je najdlje ostal skrit. Pravila igre lahko 
tudi prilagodite. 
Za drugo dejavnost poleg igre skrivalnic pa lahko izdelate še strašno risbico presenečenja. Navodila za izdelavo 
najdete v prilogi 1.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Gre za 2D računalniško animacijo. Ustvarjalci so najprej zbrali in fotografirali različne vzorce tkanin in fotografi-
je prenesli na računalnik. Zbrane vzorce so uporabili za ozadja in površine likov. Gibanje so ustvarili z računal-
niškim programom za animiranje.
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Ime mi je Strah
My Name is Fear
Eliza Płocieniak-Alvarez, Nemčija, 2021, 5’28”, angleščina, pripovedovanje v slovenščini

Prisrčno čustvo po imenu Strah, ki živi v tvoji glavi, se ti hoče predstaviti. Mogoče lahko postaneta prijatelja?

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
V filmu poosebljeni strah razkriva pomen tega čustva, ki je vsem še kako poznano. Česa vse se boji Strah? Česa 
je strah vas? Kako se lahko strah izrazi na našem telesu? Razmislite, kdaj vas je bilo nazadnje strah in kako strah 
na svojem telesu občutite vi. Kako lahko preženete strah? Kako si pomagate vi? Čeprav nam strah lahko pred-
stavlja oviro, pa je tudi koristen in nam lahko vlije supermoč. Zakaj?
Katera čustva poleg strahu še poznate? O vsakem čustvu se pogovorite: razmislite, kdaj ste ga nazadnje občutili 
in kako ste ga občutili na svojem telesu. 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Posamezno čustvo lahko tudi odigrate: vsak otrok si izbere eno od čustev, ki ste jih prej našteli. Med igranjem 
čustev opazujte mimiko obraza in držo telesa tistega, ki igra, in se o ugotovitvah pogovorite.
Eden od strahov našega Strahca je nastopanje pred kamero. Naj se v tej vlogi preizkusijo še otroci. V igralnici 
pripravite poseben prostor za studio. V njem naj bosta stol in urejena scenografija. Lahko si omislite namiš-
ljene mikrofone in v nastopajočega usmerite luči. Pred njim pa naj bo kamera. Lahko je zgolj namišljena ali pa 
telefon oziroma druga naprava za snemanje na stojalu. Zdaj bomo snemali oddajo To sem jaz. Tisti otroci, ki 
želijo nastopiti (lahko tudi v paru), naj sedejo na stol in povedo nekaj o sebi. Drugi lahko snemajo ali so v vlogi 
gledalcev. Pripravljeni? Akcija! Ko snemamo, govori le nastopajoči. Drugi otroci so tiho in so v vlogi gledalcev 
v studiu. Osebne predstavitve lahko tudi posnamete in si jih kasneje z otroki ogledate na zaslonu računalnika. 
Pogovarjajte se o občutkih, ki so jih otroci doživeli med snemanjem in po ogledu posnetka. Jih je bilo strah? So v 
tej vlogi uživali?

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Podobno kot film Spacapufi: Žiže je tudi ta v celoti ustvarjen v 3D računalniški tehniki. Razlika je le v tem, da so 
nekateri elementi (pes, oči) narisani ploskovito. Glavni junak pa je tridimenzionalen.
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François Couperin. Budilka
Франсуа Куперен. Будильник
Natalia Ryss, Rusija, Belorusija, Izrael, 2020, 3’15”, brez dialogov

Glasbeno-animirani film, v katerem zaplešejo pisane pike, črte in geometrijski liki ob glasbeni spremljavi, ki so 
jih skladatelji klasične glasbe napisali za otroke, izvajajo pa jo mladi glasbeniki.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Najprej se z otroki pogovorite o njihovih prvih vtisih: kaj so videli in slišali? Ali jim je bil film všeč ali ne? Kaj jim 
je bilo všeč in kaj ne? Nato nadaljujete s konkretnimi vprašanji: katere inštrumente ste slišali v filmu? Opišite 
glasbo: kakšno vzdušje je ustvarila v filmu (veselo, žalostno, igrivo ...) in kakšen je bil tempo (hiter, počasen ...)? 
Katere geometrijske like in barve ste opazili? Kaj se dogaja z liki v filmu? So se liki ves čas premikali enako hitro 
ali se je hitrost njihovega gibanja spreminjala? Kako je gibanje likov povezano z glasbo? Katere živali ste opazili 
v filmu? Iz česa so bile sestavljene?

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Ustvarjalci filma so morali narisati veliko sličic, kar 24 za vsako sekundo. Učinek gibanja pa lahko dosežemo tudi 
z manj sličicami, in sicer z najmanj dvema, ki ju hitro izmenjujemo. Izdelajte igračo slikogib in ustvarite gibljive 
podobe tudi vi. Navodila za izdelavo najdete tukaj. Vaš motiv je lahko tudi bolj abstrakten. Lahko je, na primer, 
ustvarjen iz črt, pik, ki same po sebi ne spominjajo na neko določeno stvar, se pa s pomočjo optične igrače pre-
mikajo. 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je v osnovi ustvarjen v tehniki tradicionalne risane animacije. Pri tem so morali za vsak premik na-
risati novo risbo. Pri končni obdelavi pa so s pomočjo računalniškega programa posamezne posnetke ponekod 
pomnožili, zrcalili, ponovili in jih povečali.

https://www.kinodvor.org/opticne-igrace-slikogib/
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Očka Baterijko
건전지 아빠
Seung-bae Jeon, Južna Koreja, 2021, 6’15”, korejščina, pripovedovanje v slovenščini

»Očka Baterijko« skrbi za nešteto stvari v hiši, za igrače, daljince in podobno. Nekoč se s svojimi gospodarji 
odpravi na izlet, kjer ne gre vse po načrtu. 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Kaj počne očka Baterijko? V katerih napravah opravlja svoje delo? Opišite, kaj se zgodi na izletu. Kako se rešita 
oče in sin? Kako je pri tem pomagal očka Baterijko? Kako se počuti ob koncu delovnega dneva? Kje živi očka 
Baterijko s svojo družino? Iz katerih materialov je ustvarjeno njihovo domovanje? Če ste natančno gledali, ste 
lahko opazili tobogan iz slamic, hišico iz tetrapaka, posteljo iz gobice za pomivanje ... Z otroki se pogovoriti o 
recikliranju in ponovni uporabi odpadnih materialov, tudi v ustvarjalne namene. 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Iz odpadnih materialov ustvarite hišico za lutke. Uporabite lahko podobne materiale, kot so bili uporabljeni v 
filmu, in druge odpadne materiale, a jih pred tem skrbno očistite.
V igralnici raziščite, v katerih napravah se skrivajo baterije. Kakšne so in koliko jih je v posamezni napravi? 
Opazite na njih oznako s prečrtanim smetnjakom? Ker tudi prazne baterije zaradi svoje sestave veljajo za ne-
varen odpadek, moramo z njimi previdno ravnati in jih odvreči v za to namenjen zabojnik. Ga v vrtcu imate? 
Kaj pa doma? Vsak naj v vrtec prinese manjšo kartonasto škatlo, lahko od čevljev ali kosmičev. Na vrhu izrežite 
odprtino, dovolj veliko za baterije. Škatlo oblepite z odpadnim časopisnim papirjem, prostor okrog odprtine pa 
ustvarjalno spremenite v zobe in oči. Lahko dodate tudi zabaven napis ali zabojnik poimenujete Goltalec baterij 
ali še kaj bolj domiselnega. Ko bo vaša škatla polna, pa baterije prinesite v skupni zbiralnik v vrtcu ali v drug 
zbiralnik odpadnih baterij.

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Animirani film je ustvarjen v lutkovni tehniki stop animacije. Lutke so izdelane na poseben način po metodi suhe-
ga polstenja volne. Posebno kovinsko ogrodje, ki se skriva pod volno, pa lutki omogoča stabilnost in gibljivost. 
Da lutka oživi, moramo za vsak njen najmanjši premik posneti eno fotografijo. Pri tem pa ne smemo pozabiti 
umakniti svojih rok!
Običajno so take lutke velike približno 15 cm. Druga scenografija in scenski dodatki so iz raznoraznih materialov 
in v razmerju, ki ustreza velikosti lutke. 
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Črnilo
Inkt
Joost van den Bosch, Erik Verkerk, Nizozemska, 2020, 2’15”, brez dialogov

V tem zelo kratkem animiranem filmu sledimo hobotnici, ki je obsedena z redom in čistočo. A včasih niti vse te 
roke ne pomagajo – kljub vsemu ne moreš doseči tistega, kar želiš.

IZHODIŠČA ZA POGOVOR
Opišite hobotničino domovanje. Kako se poskusi sporazumevati s čistilcem? Zakaj spusti črnilo in kako ga upo-
rablja? Imate tudi vi radi v svoji sobi red in čistočo? Kdo skrbi, da je vaša soba pospravljena? Pomagate staršem 
pri kakšnem hišnem opravilu? Ali to radi počnete?
Glasba, ki je uporabljena v filmu in ki se proti koncu filma spremeni, je zelo znana grška pesem Zorbin ples oz. 
sirtaki. Z otroki se pogovorite, ali so pesem že slišali in kako se je hitrost pesmi spremenila proti koncu filma. 
Ste se ob filmu nasmejali? Kaj v filmu vam je bilo smešno? 

IDEJE ZA DODATNE DEJAVNOSTI
Med hobotnico in čistilcem poteka neverbalna komunikacija. To je način telesnega sporazumevanja, pri katerem 
ne uporabljamo besed. Igrajte se igro neverbalne komunikacije. Primer: izberite dva prostovoljca za igro. Enemu 
prišepnite, kaj naj brez besed sporoči drugemu soigralcu. Naj bo preprost, a konkreten stavek, na primer: Mi, 
prosim, posodiš svoj pulover, ker me zebe? Ali pa: Dolgčas mi je, bi se igral z mano? In tako naprej. Ta, ki ugiba, 
stavka ne pozna in ga ne sme slišati pred ugibanjem. Sporočilo mora razbrati iz telesne govorice. Ostali opazu-
jejo dogajanje in sodelujejo pri ugibanju. Potem se pari zamenjajo.
Z otroki raziščite še več zanimivih dejstev o hobotnici in se pogovorite, katere izmed njenih lastnosti so prišle do 
izraza tudi v filmu. Ali ste vedeli:
... da ima hobotnica tri srca in da je njena kri modre barve?
... da je hobotnica zelo inteligentna žival in da ima celo več možganskih celic kot človek? 
... da imajo njene lovke svoj um in delajo, kar želijo, ter so se zmožne ob poškodbi obnavljati? 

O TEHNIKI ANIMIRANJA
Gre za 2D digitalno risano animacijo. To pomeni, da so ustvarjalci vsak premik na novo narisali, pri čemer so si 
pomagali s posebnimi računalniškimi orodji.
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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, NA KONCU PA IZBERI NAJLJUBŠEGA! FILME OCENIŠ TAKO, DA 
POBARVAŠ USTREZNEGA SMEŠKOTA. SVOJE OCENE PRIMERJAJ Z OCENAMI SVOJIH PRIJATELJEV. POGO-
VORITE 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 NAJLJUBŠI PRIZOR!

ZAPRI OČI IN POMISLI, KATERI FILMSKI PRIZOR SE TI JE NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN. NARIŠI GA!

Vabljeni, da nam svoje izdelke (risbe, slike..) pošljete do 10.12.2021 na petra.gajzler@animateka.si in sodelujete 
v nagradnem žrebanju. Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki bodo prejeli slikofrc z letošnjo festivalsko podobo.
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PRILOGA 1

NAVODILA ZA RISBO PRESENEČENJA

Korak 1: Prepognite list papirja kot kažejo 
črtkane črte.

Korak 2: Na prepognjen list narišite poljub-
no žival. Oči naj bodo nad pregibom, ust ne 
rišemo.

Korak 3: List poravnajte in med manjkajoči 
del risbe dorišite strašna odprta usta z os-
trimi zobmi.

Risbico presenečenja pokažite še drugim. 
Najprej naj bo zapognjena in šele nato jo 
poravnajte. Le tako bo presenečenje popol-
no!

Korak 1

Korak 2 Korak 3


