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˝Film je po ognju druga velika zmaga človeštva.˝ (Faure, 1909, v Jovanović, 2008, str. 65)

“The great hope is that ... some little fat girl in Ohio is going to be the new Mozart and make a
beautiful film.” (Coppola, 1991)

˝Ni fraza, če rečemo, da bo kamera postala svinčnik, projektor in zaslon pa knjiga novega
časa. Zato ne smemo dovoliti, da naš mladi človek ne bo znal brati in pisati po novem.˝
(Težak v Vrabec, Težak in Borčić, 1978, str. 26)
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Povzetek
S pojmom filmska vzgoja označujem vzgojo za medije: filmsko in televizijsko vzgojo ter
ustvarjalnost otrok na teh področjih.
V diplomskem delu predstavim pomen, vlogo in aktualno stanje filmske vzgoje. Poudarek
namenim možnostim za uresničevanje tovrstne vzgoje pri pouku: metodam in oblikam dela,
vsebinam in gradivom ter učnim sredstvom in pripomočkom. Izkušnje filmskih pedagogov
povezujem z uporabo sodobnih tehničnih sredstev (snemalne naprave, računalnik, internet,
montažni program). Navajam primere dejavnosti, ki sem jih zasledil v literaturi, dodajam pa
še svoje predloge. Ker želim področje čim bolj približati učiteljem praktikom, moje pisanje
prehaja v nekakšen priročnik. Pravega tovrstnega priročnika v Sloveniji pravzaprav nimamo.
Da bi filmska vzgoja našla pot v redni pouk, jo povezujem tudi z drugimi učnimi predmeti.
Na primeru filmske delavnice za učence od 4. do 6. razreda v obsegu 22 šolskih ur pokažem
praktično vrednost nekaterih predstavljenih možnosti in odzivanje učencev nanje. Dodajam
filmske izdelke otrok, nekatere njihove risbe ter rezultate snemalnih in montažnih vaj.

Ključne besede: filmska vzgoja, filmska ustvarjalnost, motivacija, metode filmske vzgoje,
vsebine filmske vzgoje, tehnična sredstva, medpredmetno povezovanje.
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Film education in second triad of primary school
Abstract
The term film education refers to media education: film and TV education and children
creativity in these fields.
The thesis presents the meaning, value and the current situation of film education. Emphasis
is given to different possibilities for exercising film education in class: teaching methods and
approaches, content, learning materials and aids. Professional film education experience is
connected with the usage of modern technical resources (cameras, computers, internet, editing
programs). Examples of activities found in reference literature are listed, as well as some
personal suggestions. Since the main purpose of the thesis is to make teachers aware of this
field, it assumes the form of a reference book. There is actually no adequate reference book
on this subject in Slovenia. To make sure film education will become a part of elementary
school curriculum, some cross-curricular connections are also made.
The practical value of some possibilities, which have been introduced, as well as pupil
response, are presented on the basis of a 22-hour film workshop for pupils in Grades 4 to 6.
Some pupils' videos, drawings and the results of shooting and editing exercises are included.

Keywords: film education, film creativity, motivation, film education methods, film
education content, technical resources, cross-curricular approach.
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1. Uvod
Na festivalu Animateka, na katerem so predvajali tudi izdelke otrok, me je navdušil videospot
6-letne deklice iz Srbije, sestavljen iz risb s kemičnim svinčnikom. V tem času sem že
razmišljal, da bi bilo zanimivo z otroki spoznavati filmsko umetnost in jim ponuditi možnost
filmskega ustvarjanja.
Sam sem se za film navdušil, ko sem proti koncu gimnazije pri pouku slovenščine izvedel za
kratki nadrealistični film Andaluzijski pes. Očaral me je, saj česa tako nenavadnega še nisem
videl. Istočasno sem začel zahajati v Kinoteko, kjer sem še danes redni gost. Pri tem pa sem si
tudi sam priskrbel kamero in začel odkrivati svet filma na svoj način.
Ker nas avdiovizualne vsebine obdajajo v vsakdanjem življenju, se mi zdi nujno, da znamo
med njimi izbirati, prepoznavati njihov namen in jih razumeti. Ne bom pozabil besed, ki jih je
po ogledu mojega kratkega filma izrekel prijatelj: ˝To je manipulacija.˝ Res je! Avtor filma
izbira, kaj bo prikazal znotraj pravokotnega okvirja, kaj bo pri montaži izpustil, kaj poudaril, in
lahko sklenem, da se manipulaciji ne moremo izogniti, saj je v naravi filma. (Kako naj torej
gledamo televizijska poročila?) To razmišljanje je morda le eden izmed razlogov, zakaj
otrokom ponuditi znanje in možnost lastnega filmskega ustvarjanja. Tako namreč sami
ugotavljajo, kako se oblikuje pomen filmskih vsebin in ga tudi lažje prepoznavajo. Glavni cilj
filmske vzgoje bi vsekakor bil v otrocih vzpodbujati aktivno gledanje filmskih vsebin. To
pomeni, da ob filmu razmišljajo, se sprašujejo, prav tako pa tudi po ogledu in v življenju
nasploh. S tem je neločljivo povezan pojem 'medijska pismenost,' ki pomeni zmožnost
kritičnega sprejemanja, interpretiranja in ustvarjanja različnih medijskih sporočil. Medijska
pismenost v mnogočem dopoljnuje splošno pismenost. (Hobbs, 1995, v Košir in Ranfl, 1996).
Takšen način obravnavanja filmskih vsebin je smiselno začeti vzpodbujati že pri najmlajših.
Velik problem pri tem se mi zdi neustrezna usposobljenost učiteljev na filmskem področju. Z
diplomskim delom se skušam učiteljem čim bolj približati in pokazati, kako lahko v svoje delo
vklučujejo tudi ogled filma, snemanje, montažo ipd. pri kateremkoli učnem predmetu in s tem
obogatijo pouk. Moji zapisi pa bodo v pomoč tudi navdušencem, ki bi želeli voditi filmski
krožek.
Nekatere predstavljene metode dela sem preizkusil tudi sam na filmski delavnici, ki ji v obliki
pedagoških refleksij namenjam drugo polovico diplomskega dela. Pri pisanju se sklicujem na
teoretične ugotovitve, predstavljene v prvi polovici. Analiziram tudi nekatere vaje in izdelke
učencev, analize pa podkrepim s slikovnim gradivom. Moj pristop pri delavnici je bil
konstruktivističen, velik poudarek sem namenil predstavam in mnenjem otrok kot osnovi za
poučevanje.
Učiteljem in učencem želim veliko veselja pri odkrivanju filmskega sveta!
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2. Teoretični del

I. O pomenu filmske vzgoje
Pomen umetnosti v vzgojno-izobraževalnem procesu
Izkušnja umetnosti bogati in izpolnjuje človeško življenje in doživljanje sveta. Omogoča
vpogled v neznano, skrivnostno, drugačno. Umetniška izkušnja je srečanje z drugim, ki je
nujno drugačen, v Vzgojni vrednosti estetske izkušnje razmišlja dr. Robi Kroflič (2007).
Vrednost umetnosti je lahko v spodbujanju empatije, imaginacije in domišljije, katarzično
doživetje lahko preoblikuje osebnost, novi pogledi na svet spodbujajo divergentno mišljenje,
sprejemanje drugačnosti, uživanje v lepem, čudenje in porajanje vprašanj. To so tudi vrednote,
ki jih današnja družba ceni in podpira.
Vloga umetnosti v antični Grčiji je znana iz številnih zapisov, že Aristotel pa je pedagoški
pomen umetnosti utemeljil z naslednjimi ključnimi koncepti:
- ustvarjanje in doživljanje lepega kot ena od konstitutivnih vrlin
- mimetično upodabljanje kot ustvarjalna praksa razkrivanja globlje resnice pojava
- pomen zgodbe/naracije za razvoj moralnosti
- pomen umetniške imaginacije
- katarza (Kroflič, 2011, str. 5).
Pomen umetnostne vzgoje je v Državnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in
izobraževanju (Pirc idr., 2009, str. 5) utemeljen takole: »Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva
k razvoju posameznikovega dejavnega odnosa do umetnosti oz. kulture, spodbuja njegovo
domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost ... Razvijanje teh veščin in
zmožnosti omogoča posameznikovo osebnostno rast, spodbuja različne načine mišljenja in
ravnanja ter predstavlja osnovo za družbo, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti, strpnosti.«
Umetnost v procesu vzgoje in izobraževanja je torej vse prej kot zanemarljiva. Omogoča
aktivno delovanje učencev, vživljanje, občutenje, razmišljanje, ustvarjanje – skratka, celostno
vpletenost posameznika v učenje, kar zagotavlja tudi trajnejše znanje.
Ob pregledu splošnih opredelitev učnih predmetov s področja umetnosti (glasbena vzgoja,
likovna vzgoja, slovenščina; književnost) v učnih načrtih sem ugotovil, da so predmeti
namenjeni: vzpodbujanju kritičnosti in estetske občutljivosti, odkrivanju učenčeve
ustvarjalnosti, razvijanju zmožnosti zaznavanja, domišljije, čustvovanja, mišljenja,
sporazumevanja, gibalnih spretnosti itd. (Oblak idr., 2004; Tacol idr., 2004; Kmecl idr., 2005)
Menim, da s filmom oz. filmsko vzgojo, ki v središče učenja postavlja filmsko umetnost,
tovrstne cilje lahko enakovredno dosežemo, odpirajo pa se še mnoge nove možnosti. Otroci
imajo pravico ustvarjati tudi v filmskem mediju, o katerem se pogosto zmotno misli, da je le
˝industrija.˝ Prepričan sem, da filmska vzgoja ni le učenje o filmu, temveč učenje skozi film o
življenju in o sebi – za življenje. K temu mora težiti umetnostna vzgoja v celoti, film pa se z
realističnostjo podob lahko življenju nekako najbolj približa.
Ko nas sooči z drugačno (filmsko) realnostjo, vzpostavimo tudi gledalci drugačen, reflektiran
odnos do resničnosti (Rutar, 2010).
A za razumevanje in kritično vrednotenje filmskega teksta, za filmsko mišljenje, je potrebno
usvojiti specifično znanje in spretnosti. V ta namen je v naših šolah za medijsko vzgojo
predvideno zelo skromno število ur pri pouku slovenskega jezika, po mojem mnenju največja
pomankljivost pa je odsotnost filmskega izobraževanja učiteljev, ki bi s svojo usposobljenostjo
sicer lahko vnesli nekaj filmske vzgoje v pouk. Navsezadnje v šolo prihajajo otroci, ki imajo
izkušnje z gledanjem filmskih gradiv in zanje izkazujejo neverjetno zanimanje, zakaj tega ne bi
izkoristili v vzgojno-izobraževalne namene?
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V Državnih smernicah za kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju (Pirc idr.,
2009, str. 4) sem zasledil naslednji seznam področij v skladu s cilji kulturno-umetnostne
vzgoje:
- bralna kultura
- film in avdiovizualna kultura
- glasbena umetnost
- intermedijska umetnost (multimedija)
- kulturna dediščina in tehniška kultura
- likovna umetnost (slikarstvo, kiparstvo, fotografija, arhitektura, oblikovanje ...)
- uprizoritvene umetnosti (gledališče, lutke, sodobni ples ...).
Film zavzema enakovreden položaj kot druge umetnosti. Nenavadno se mi zdi, da v praksi
obveznega izobraževanja filmske vzgoje skorajda ne izvajamo oz. je ta prepuščena le redkim
filmskim navdušencem, ki se znajdejo vsak na svoj način.
Vpliv filma na otroke
Televizija in video sta za večino otrok med prvimi kulturnimi doživetji 21. stoletja. Gledati ju
začnejo v povprečju z dvema ali tremi leti. Tako se že zelo zgodaj naučijo pomensko razbirati
pobliskovanje na ekranih in poleg maternega jezika spoznajo še jezik, s katerim zvočne slike v
gibanju podajajo zgodbe (Jurič, 2011; Poglej si z novimi očmi 1, 2006).
Pred dobrim desetletjem je Zveza prijateljev mladine Slovenije opravila obsežno raziskavo o
medijskih navadah slovenskih osnovnošolcev in med drugim so ugotovili:
- gledanje televizije je za večino slovenskih otrok najpogostejša oblika preživljanja
prostega časa
- televizijo redno gleda 34 % otrok, 20–26 ur tedensko, odvisno od starosti, dneva,
letnega časa, skupno otroci pred televizijo preživijo več časa kot v šoli
- večina slovenskih domov ima televizijo v osrednjem dnevnem prostoru (90 %), 28 %
otrok jo ima še v otroški sobi
- 41 % slovenskih otrok je že posnemalo televizijske junake
- 37 % otrok meni, da televizija vpliva na njihovo mišljenje (Jurič, 2011).
V svetu so bile opravljene številne raziskave o različnih vplivih medijskih vsebin na otroke.
Američana Bushman in Anderson ugotavljata, da otroci:
- hitreje kot odrasli sprejemajo medijske vsebine
- pogosto težko ločijo realnost od fikcije
- težko razumejo motive za nasilna dejanja
- v veliki meri se učijo s pomočjo posnemanja odraslih (Rutar, 2008).
Kot ugotavlja dr. Dušan Rutar (2008, str. 19), rezultati raziskav niso enoznačni. Film gotovo
ima določen vpliv na otroke, odločilni pa so tudi drugi dejavniki, zlasti družinsko okolje:
˝Medijsko nasilje ne more vplivati na otroke, ki živijo v družinskem okolju, v katerem se
oblikujejo jasna stališča do nasilja kot nečesa, kar ni sprejemljivo, želeno ali konstruktivno.˝
Lahko pa množica virtualnega nasilja vodi v brezbrižnost ob soočenju z resničnim nasiljem,
dodaja ob izsledkih drugih študij.
V problemskih situacijah otroci in tudi odrasli včasih s svojim ravnanjem posnemajo filmske
junake. Otroci in mladostniki dostikrat posnemajo vzorce obnašanja filmskih junakov, njihovo
oblačenje, skladno s filmskimi vsebinami pa si oblikujejo tudi vrednote in stališča. Tudi sam
imam občutek, da filmske izkušnje včasih določajo moje ravnanje.
Omeniti velja še vsebine, ki otroke prestrašijo in lahko povzročijo motnje spanca, nočne more.
Vpliv filmskih vsebin je opazen tudi v otroški igri, dostikrat pa se temu prilagajajo tudi
proizvajalci igrač (npr. Lego: Vojna zvezd, Harry Potter).
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Za šolsko rabo zelo zanimiva ugotovitev je, da se 8-letnik po šestih tednih od ogleda filma še
zmeraj spomni 90 % vsebine, enako pa velja tudi po treh mesecih (Simons, 1998).
Izobraževalna vloga filmskih vsebin je najbolj izrazita v dokumentarnih filmih in oddajah,
pomembno pa se mi zdi omeniti, da se npr. o zgodovini in kulturni raznolikosti mnogo lahko
naučimo tudi iz igranih filmov.
Že število raziskav pove, da vse medijske vsebine niso najbolj primerne za otroke; posebej
problematični so nasilje, spolnost, droge (alkohol, cigarete). Bolj vprašljiva se mi zdi kvaliteta,
mnoge vsebine namreč zavajajo, so cenene, klišejske ... Zato je potrebno vsebine primerno
izbirati, kot se tega učimo pri knjigah. Izbira bi morala biti sprva v rokah staršev in učiteljev
(ter strokovnjakov, ki pripravljajo televizijske programe), ti pa bi morali otroke usmerjati k
samostojni in kritični presoji kvalitete raznovrstnih gradiv. To pomeni, da bi morali imeti
določeno osnovno filmsko izobrazbo tudi odrasli (Poglej si z novimi očmi 1, 2006).
Filmska vzgoja na Slovenskem v preteklosti in danes
Prve poskuse filmske vzgoje so na lastno pest izvedli posamezni učitelji slovenščine v začetku
50. let, prva organizirana jugoslovanska akcija v prizadevanjih za dvig filmske kulture mladih
pa se je zgodila l. 1956. 3 leta kasneje so pri nas delovali številni filmski krožki in klubi,
filmska gledališča in potujoči kinematografi. Največji razcvet je filmska vzgoja doživela v 60.
letih: uvrstili so jo v učne načrte osnovnih in srednjih šol, izhajati so začeli Ekran in druge
filmske publikacije, preučevali so metode filmske vzgoje, spet je zaživel filmski amaterizem.
Slovenski filmskovzgojni delavci so se l. 1968 povezali v Združenje filmskovzgojnih delavcev
Slovenije.
Konec 70. let je filmska vzgoja zaradi objektivnih vzrokov, kot so pomanjkanje pripomočkov
(filmov, diapozitivov), literature, pomankljive izobrazbe učiteljev, nasprotovanja nepoučenih
šolskih vodstev, začela zamirati. Kljub temu se je v učnih načrtih za slovenščino obdržalo 6 ur,
namenjenih filmski vzgoji, s ciljem: usposabljati učence za doživetje in razumevanje filma ter
oblikovanje stališč do ponujenih sporočil (Borčić, 2007).
Predstavljam cilje filmske vzgoje na razredni stopnji, kot so zapisani v aktualnem učnem
načrtu za slovenščino (Kmecl idr., 2005).
1. triletje:
- Razvijajo zmožnost poslušanja umetnostnega besedila, spremljanja lutkovne in
gledališke predstave ter filma.
- Ogledajo si risanke in upovedujejo zgodbo. Preberejo besedilo in si ogledajo risanko,
posneto po literarni predlogi, ter spoznavajo značilnosti medijev.
- Ogledajo si otroški film. Če je film posnet po literarni predlogi, primerjajo obe besedili
in spoznavajo posebnosti medijev. Spoznavajo razlike med risanko in filmom.
2. triletje:
- Učenci gledajo, doživljajo, vrednotijo gledališke predstave in filme.
- Ogledujejo si trivialni in estetsko polnovredni film (tudi risani). Opazujejo lastnosti
prvega in drugega ter ju vrednotijo.
- Sami pišejo obnovo besedila/filma/predstave.
- Sami pišejo oceno besedila/filma/predstave.
Strinjam se z M. Reichenbergom (2001), ki trdi, da so predvideni cilji manj primerni, preozki
in da pod okriljem pouka slovenskega jezika hitro lahko pride do napačne, literarne obravnave
filma. Toda nekje je treba začeti! Želim si, da bi bil kakšen poudarek tudi na filmski
ustvarjalnosti, kot so obljubljala prizadevanja filmskih pedagogov v preteklosti. Menim, da
npr. že brez ustreznega filmskega izrazoslovja, ki v učnem načrtu ni predvideno, tudi analiza
filma ni povsem ustrezna. Hkrati pa se bojim, da zaradi pomankljive filmske izobrazbe
učiteljev tudi zapisani cilji ostajajo slabše uresničeni.
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Danes se v vzgojno-izobraževalnem procesu poudarjajo aktivnost otrok, samostojnost,
sposobnost prilagajanja, ustvarjalnost, kritičnost; učitelj naj več ali manj le usmerja, pomaga
pri odkrivanju, raziskovanju. Tehnologija je bliskovito napredovala in še napreduje, postala je
cenovno dostopnejša in razširjena (kdor ima mobitel, lahko že snema ...) ter mnogo
enostavnejša za uporabo (montažno mizo je npr. zamenjal softver). Našteti dejavniki vzbujajo
upanje, da je filmska vzgoja resnično izvedljiva in da lahko v pouk vnese željeno dinamičnost
in razburljivost.
Pričakovali bi, da se to že dogaja, a realnost je precej drugačna. S filmsko vzgojo otrok se
izven pouka samoiniciativno ukvarjajo redki posamezniki, ki vodijo filmske krožke (nekateri
imajo tudi svoje spletne strani), obstajajo pa tudi posebni programi in delavnice za otroke, npr.
Kinobalon v Kinodvoru, Otroška matineja v Kinoteki, Slon v okrilju Animateke (festival
animiranega filma). Tu se z otroki o filmih pogovarjajo, ustvarjajo preproste animirane filme, v
pomoč odraslim pa izdajajo brošure z izhodišči za pogovor o ogledanem filmu in z zabavnimi
nalogami.
V 3. triletju je med izbirnimi predmeti tudi medijska vzgoja z obsegom 35 ur letno. Poudarek
je na tisku, radiu in televiziji, med cilji v učnem načrtu pa je izražena tudi potreba po
seznanjenju učencev z internetom (Košir, Erjavec in Volčič, 2006).
Filmska vzgoja v tujini
Predstavljam kratek pregled aktualnega stanja filmske vzgoje v Evropi.
Že sam naziv se od države do države razlikuje. Ruth Lemmen (2005) navaja naslednje izraze:
media education, media literacy, moving image education, film education. Prav tako se močno
razlikuje praktično uresničevanje tovrstne vzgoje. Med uspešnimi državami na tem področju so
skandinavske države, Velika Britanija, Nizozemska in Madžarska. Na Finskem je bilo leto
2004 posvečeno filmski in medijski vzgoji. Večinoma je medijska vzgoja del drugih učnih
predmetov, predvsem likovne vzgoje, maternega in tujega jezika ter zgodovine. Gre torej za
medpredmetno povezovanje. Na Madžarskem je medijska vzgoja obvezen samostojen predmet
za učence od 12. do 18. leta (več informacij na http://c3.hu/~mediaokt/angol.htm). Mnoge
države organizirajo redna izobraževanja učiteljev, udeležba na njih je prostovoljna. V nasprotju
z omenjenimi državami je več tudi takšnih, kjer medijske vzgoje praktično ni.
Ruth Lemmen (2005) poudarja, da je medijska vzgoja preveč odvisna od vlad posameznih
držav in motivacije posameznikov. Predlaga določitev minimalnih standardov pri medijski
vzgoji na ravni Evropske unije. Sklicuje se tudi na 13. člen Konvencije o otrokovih pravicah,
ki pravi, da ima otrok ˝pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno iskanje,
sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede na meje, v ustni, pisni, tiskani
ali umetniški obliki ali na katerikoli drug način po otrokovi izbiri. ˝ (Konvencija o otrokovih
pravicah, 1989)
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II. Psihologija otrok in njen vpliv na filmsko vzgojo
Za svoje delo sem izbral otroke med 9. in 12. letom starosti: učence od 4. do 6. razreda
osnovne šole.
Vrabec (1968) navaja nekaj primerov otroškega dojemanja filma. Starosti intervjuvanih otrok
žal niso podane. Iz pogovorov o ogledanem filmu je razvidno, da za otroke ni vedno
najpomembnejša filmska zgodba. Pri njeni obnovi se npr. osredinijo na prizore ali določene
podrobnosti, ki za zgodbo niso pomembni, vendar so nanje napravili velik vtis, medtem ko
bistvene podatke izpustijo. Mnogih dejanj filmskih oseb ne znajo utemeljiti. Zanimiva
ugotovitev je, da otrok lahko gleda film, čeprav ga ne razume v celoti, medtem ko težko,
nerazumljivo knjigo hitro odloži. To je mogoče zato, ker otrok sprejema z zanimanjem vsako
˝filmsko besedo˝ (kader, sceno) posebej in jih po svoje združuje v večje celote.
V luči raziskav sodobnih psihologov poskušam predstaviti nekatere ideje, za katere menim, da
bi jih morali upoštevati pri filmski vzgoji.
Po Piagetovih ugotovitvah dosegajo otroci v izbranem starostnem obdobju 9–12 let konkretno
operativno stopnjo v kognitivnem razvoju. Zmožni so zavzeti glediščno točko drugega v
prostoru, kakor tudi vživeti se v občutja drugega (empatija), s čimer se v filmu neprestano
srečujemo. ˝Z zavedanjem glediščnih točk drugih oseb otrok teži k utemeljevanju lastnega
gledišča in ga uskljajuje z gledišči drugih. Njegove razlage so vse bolj logične.˝ (Labinowicz,
1989, str. 103). Pri analizi filma bi zato pričakoval večje razumevanje motivacij oseb za
njihova dejanja. Ugotavljanje ideje filma bi bilo najbrž še prezahtevno, preveč abstraktno.
Mislim, da tudi poudarek na predprodukciji (načrtovanju filma) ne sme biti velik, kajti otroci
bodo imeli težave z natančnim (abstraktnim) predvidevanjem. Ko se pojavi ideja, jo je najbolje
čimprej realizirati s praktičnimi dejavnostmi. Npr. namesto pisanja snemalne knjige, scenarija
ali risanja scenosleda lahko improviziramo s snemanjem. To ustreza tudi Piagetovim
poudarkom, da se otrok uči z akcijo med objekti. Zato je pomembno, da v roke dobi kamero in
snema, da poskuša z montažo, postavlja luč ... Iz ugotovitve Piageta, da je logika globlja od
jezika in da je jezik (govor) le eden izmed načinov predstavljanja sveta, dopuščam, da otroci
lahko film (kot enega izmed načinov predstavljanja sveta, mišljenje v slikah) razumejo, čeprav
svojega razumevanja ne morejo izraziti v jeziku. Zato bi npr. pred uvajanjem filmske
terminologije učencem pustil, naj sami poskušajo pretvoriti v jezik svoja filmska opažanja, ki
bi jih po potrebi usmerjal z vprašanji (iz otroškega opažanja ˝preskoka˝ med kadroma in
razmisleka o tem, zakaj se zgodi, bi npr. prišli do pojma rez). Piagetova trditev, da je
maksimalna intelektualna aktivnost otrok dosežena, ko ti postavljajo vprašanja in raziskujejo
lastne probleme, je lahko najbolje realizirana v dejavnostih filmske ustvarjalnosti (Labinowicz,
1989).
Če pogledam na filmsko vzgojo iz perspektive Howarda Gardnerja (1995), ki je oblikoval
teorijo o obstoju več inteligenc, ugotovim, da vključuje prav vse inteligence. Sodobna laična
šola poudarja predvsem logično-matematično in (znotraj)osebno inteligenco, sledi jima še
jezikovna. Pri filmski vzgoji ima velik pomen prostorska inteligenca (zorni kot, velikost plana,
gibanje kamere, kompozicija kadra, mizanscena, scenografija ...), pri pogovoru o filmu, pri
izdelavi filma, ki je pogosto skupinsko delo, in pri igranju vlog pride do izraza medosebna
inteligenca, zvok kot pomemben del filma vzpodbuja glasbeno inteligenco (otroci lahko sami
komponirajo, izvajajo ritem, pojejo ...), upravljanje naprav pa zahteva tudi (fino)motorične
spretnosti, kar podpira razvoj športno-gibalne inteligence. Jezikovna inteligenca pride do izraza
pri predstavitvi idej, izdelavi scenarija, oblikovanju dialogov, filmskih napisov, pri izdelavi
promocijskega gradiva. Logično-matematična inteligenca je nujna pri sestavi zgodbe, ki
upošteva motivacije za dejanja oseb, vzroke in posledice, pri delu z računalnikom. Osebna
inteligenca prispeva k odkrivanju zanimivih tem, vprašanj, dvomov. Najpomembneje je, da
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lahko vsak otrok deluje na področju, na katerem se čuti najmočnejšega, hkrati pa razvija tudi
druge inteligence.
Nekateri psihologi postavljajo prostorsko inteligenco nasproti jezikovni (prva naj bi imela svoj
izvor v desni možganski hemisferi, druga v levi). Ta dvojnost predpostavlja obstoj dveh
miselnih sistemov za predstavitev, poleg jezikovnega koda še kod prostorskih predstav (tudi
Piaget govori o več tipih predstavljanja). Vse to govori v prid pomembnosti razvijanja
filmskega mišljenja, mišljenja v slikah.
Film ima pomembno vlogo tudi v čustvenem razvoju. Psihoanalitiki pravijo, da se gledalec
odloči za ogled filma, ker želi zadovoljiti svojo nezavedno željo (Rutar, 2010). Pri gledanju se
vživi v film, istoveti se z junakom. Vrabec (1968) ugotavlja, da se vsi gledalci istovetijo z isto
filmsko osebo, s tisto, ki so jo določili avtorji filma (kajti tudi v procesu ustvarjanja prihaja do
istovetenja). Film ima na mladega gledalca neposreden in posreden učinek. Prvi nastopi takoj
po ogledu; gre za ravnanje pod močnim čustvenim vtisom in kmalu zamre v pozabo. Posredni
učinek je dolgoročnejši in je odvisen od različnih dejavnikov v življenju gledalca, tudi od
filmske izobrazbe; v določenih okoliščinah namreč lahko gledalec ravna, sprejme odločitev
ipd. pod vplivom filmske ideje, ki jo je prilagodil svojim pogledom na življenje. Vrabec (1968)
poudarja tudi moralni vpliv filma. Vsi gledalci naj bi bili vedno na strani dobrih oseb,
neodvisno od svoje osebnosti. Filmske nazore, ki nasprotujejo njihovim lastnim, gledalci
zavrnejo, radi pa sprejmejo tiste, ki se povezujejo z njihovimi prejšnjimi ter jih poglabljajo.
Psihološka zrelost otrok pomembno vpliva na izbor vsebin pouka filmske vzgoje. Menim, da se
je z otroki potrebno pogovoriti o njihovih željah in interesih. Možno je, da se zanimanje
dečkov in deklic pomembno razlikuje. J. Koblewska-Wroblowa (1964) ugotavlja, da so deklice
dovzetnejše za filmsko estetiko, živo in globlje se navežejo na osebe, medtem ko dečki
intenzivneje podoživljajo dejanja in živahneje reagirajo na komične scene. Upoštevati je treba
tudi otroške strahove. Ista avtorica navaja, da na otroke starosti 7–12 let močno učinkujejo
slušni in vidni dražljaji (nenaden pok, blisk, tema), bojijo se lahko nenavadnih bitij (pošasti,
čarovnice) ali živali (kača, pajek), strah pa jih je tudi, ko filmskim likom grozi nevarnost.
Glavno vodilo pri izboru vsebine mora slediti smiselnemu kompromisu med njeno umetniško
in pedagoško vrednostjo. Tudi trivialen film bi npr. morali obdelati.
Vloga učitelja/vzgojitelja pri filmski vzgoji
Po razmisleku o značilnostih otroške psihologije predstavljam nekaj izhodišč o vlogi učitelja s
poudarkom na zamislih, ki so jih posredovali praktiki s področja filmske vzgoje.
Piaget je iz izsledkov svojih raziskav o kognitivnem razvoju otrok oblikoval sklep, ˝da je vloga
učitelja v tem, da olajša otroku odkrivanje spoznanj s pomočjo otrokove spontane dejavnosti in
z organiziranjem srečanj.˝ (Labinowicz, 1989, str. 230)
Enako tezo zagovarjata tudi M. Sajko in T. Rački, ki v napotkih za delo pri filmski
ustvarjalnosti mladih (1978) pravita, da mora učitelj (ali mentor) predvsem spodbujati in
motivirati mlade za delo ter jim pri tem pustiti čim bolj proste roke pri ravnanju s filmsko
tehniko in pri oblikovanju filmske vsebine. To pomeni, da ne vsiljuje svojih sugestij, temveč
upošteva učenčeve ideje, opozarja na morebitne težave in pomankljivosti, učencem izkazuje
zaupanje. Dodajata, da je filmsko delo z mlajšimi otroki še premalo raziskano, dopuščata, da
učitelj določi temo in pusti otrokom izbiro objektov za snemanje in ravnanje s kamero po
njihovi presoji. Pri snemanju igranih izdelkov naj bo poudarek na dogajanju in gibanju, ne na
zgodbi.
Mentor filmskih krožkov Ciril Murnik je v spominih na svoje delo zapisal: ˝Niso me sprejeli
kot učitelja, ki jih poučuje pri pouku, temveč bolj kot prijatelja, s katerim bodo naredili film.
Otroci, ki so začutili, da jih ne oviram, so se mi odprli.˝ (Murnik v Borčić, 2007, str. 95).
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Opozoriti želim na pomembnost tega, da učencem prisluhnemo in jim dopuščamo določeno
ustvarjalno svobodo.
J. P. Golay v Oblikah in metodah filmske in televizijske vzgoje (1978) poudarja učiteljevo
vlogo pri pripravi učencev na filmsko dejavnost in pri kritičnem presojanju pridobljenih
izkušenj učencev. Pomembno se mu zdi, da učitelj pripravi učence, da se pri filmski
ustvarjalnosti sami odločajo (o vsebini filma, tehnični izvedbi ...).
Sam vidim učitelja filmske vzgoje v največji meri kot izzivalca, nekoga, ki vzpodbuja otroško
zanimanje za film na različne načine (npr. tako, da jim omogoča vpogled v čimbolj raznolike
filmske izdelke, jim omogoča filmsko ustvarjanje, preizkušanje filmskih izraznih sredstev, jih
navaja k opazovanju in kritičnemu presojanju, sooča njihova mnenja). Učitelj je tudi
sogledalec, ki se ob ogledu filma z otroki lahko nasmeji, hkrati pa zna z ustreznimi vprašanji
otroke pripraviti do razmišljanja, argumentiranja in izražanja lastnih idej, za kar mora
zagotoviti tudi ustrezno vzdušje v skupini. Nujna je tudi vloga učitelja pri motiviranju in
vzpodbujanju učencev skozi celotni proces filmske vzgoje.

III. Metode in oblike dela pri filmski vzgoji
Predstavljam metode filmske vzgoje, ki sem jih našel v literaturi, znotraj vsake skupine metod
pa na koncu dodaljam še svoje ideje in predloge.
Metode filmske vzgoje, ki jih najdemo v literaturi so obravnavane na različne načine, zaradi
preglednosti pa se bom skušal držati klasifikacije metod, kakršno je predlagal dr. Stjepko
Težak (Vrabec idr., 1978; Težak, 1990; Kreačič, 1996). Metode je razvrstil tako:
- metoda prikazovanja (avdiovizualna demonstracija, vizualna demonstracija, avditivno
prikazovanje)
- metoda pogovora
- metoda praktičnega dela
- metoda ustnega pojasnjevanja
- metoda branja
- metoda pisanja
- metoda risanja
Metode se med seboj pogosto prepletajo. Prevladujejo metode prikazovanja, pogovora in
praktičnega dela. Oblike dela so: frontalno, skupinsko, v paru, individualno.
Metode prikazovanja
V središču filmske vzgoje je film, zato je nujen del filmske vzgoje tudi ogled filmov
(avdiovizualna demonstracija). Pri tem pridejo v poštev še druga gradiva: televizijske oddaje,
reklame, posnetki učencev idr. V preteklosti se je izkazalo za učinkovito, če poleg filma učenci
spoznavajo tudi slike, fotografije, stripe. Karkoli že gledamo, mora biti jasno vidno, dovolj
veliko, ostro in slišno, zato prostor zatemnimo, predvajamo pa na primerno veliko površino
(platno, stena, ekran). Z metodo prikazovanja (vizualna demonstracija) učencem predstavimo
tudi tehnično opremo in ravnanje z njo (kamera, montažni program), pokažemo jim tiskano
gradivo (kritika v časopisu, snemalna knjiga, zgodboris) ali pripravimo srečanja z ljudmi, ki
delajo na področju filma (igralci, režiserji).
Odvisno od zastavljenih ciljev je za ogled filmskega gradiva učence potrebno ustrezno
pripraviti, jim dodeliti naloge, jih morda na kaj opozoriti, tako da bo gledanje aktivno. Borčić
in Nakrst (1984) pravita, naj se izogibamo uvajanju, ki vpliva na učenčevo lastno interpretacijo
vsebine. Če je gradivo krajše in ga bomo videli večkrat, je smiselno, da poteka prvi ogled brez
dodatnih zahtev.
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Učenci naj vedo, ali med ogledom lahko komentirajo. Povemo jim tudi, če bomo med ogledom
posnetek ustavili ali prevrteli.
- Med metode prikazovanja uvrščam metodo zamrznjenega posnetka. Pri slednji pritisnemo
»pavzo« in se z učenci pogovorimo o videnem. Naučili naj bi se, da je lahko vsak element
vizualne podobe nosilec pomena, da podobe lahko tudi »beremo« in da na pomen učinkujejo
različni dejavniki (velikost plana, snemalni kot in gibanje kamere, kompozicija kadra, barve,
osvetlitev, število in zaporedje kadrov) (Poglej si z novimi očmi 1, 2006). M. Borčić opozarja,
naj se na razredni stopnji izgobamo strokovni terminologiji, filmska vzgoja naj bo za učence
prijetno in zabavno opravilo (Borčić in Nakrst, 1984).
Kot izhodišče za metodo zamrznjenega posnetka se mi zdi smiselno poznati vaje, ki se
ukvarjajo s slikovnim gradivom. Borčić in Nakrst predstavljata naslednje vaje:
- Vaje opazovanja. Učenci se v parih pogovorijo o zgodbi, ki jo predstavlja slikovno gradivo
(najbolje umetniška fotografija, ker vzbuja več asociacij), svojo interpretacijo predstavijo
sošolcem (ne smejo zaiti v opisovanje!), pri čemer vsi vidijo interpretirano fotografijo. Pri tej
metodi gre torej za nekakšno prevajanje slike v besede. Pri naslednji vaji od učencev
zahtevamo, da utemeljijo, kaj jih je navedlo na določeno misel, občutek (razporeditev objektov
na fotografiji, barva, svetloba ...). Pustimo, da sami odkrivajo. Delo lahko poteka frontalno. J.
Hillier (La Borderie idr., 1978) omenja še vajo iskanja razlik med zelo podobnima slikama in
vajo povezovanja slik iste osebe ali pokrajine v različnih časih.
- Vaje povezovanja. Najenostavnejša vaja poteka kot sestavljanje puzzlov; večjo fotografijo
razrežemo, učenci pa so pri sestavljanju pozorni na podrobnosti. Na naslednji stopnji učencem
pokažemo dve fotografiji iste prostorske situacije z različnimi oznakami (npr. pogrnjena miza
na prvi fotografiji in miza z umazanimi krožniki, prevrnjenim kozarcem na drugi). Učenci na
podlagi sprememb v sliki gradijo zgodbo, ugotavljajo vzroke in posledice (izogibanje
opisovanju!). Pri analizi zgodbe zahtevamo obrazložitev, kaj na fotografiji jih je vzpodbudilo k
določenemu razmišljanju. Pri tretji vaji povezovanja učenci razvrščajo sličice v zgodbo (primer
didaktične igre Tisoč zgodb). Sam predlagam tudi sličice, ki jih dobimo z razrezom krajšega
stripa, ki naj vsebuje čim manj oblačkov. Učenci zgodbe interpretirajo in utemeljijo.
Ugotavljamo, kaj se zgodi, če spreminjamo položaj sličic.
- Vaje vizualnega pomnenja. Učencem pokažemo slikovno gradivo, ki si ga določen čas
ogledujejo, ko ga umaknemo, pa ga skušajo po spominu narisati. Slik ne komentiramo, učenci
si le ogledajo vse slike. Podobna je vaja, kjer učenci po spominu naštejejo podrobnosti s slike,
ki so jo opazovali. Učitelj zapisuje na tablo vse, tudi če nečesa ni bilo na sliki. Na podlagi
zapisanega z učenci oblikuje pomen slike, potem pa si sliko ponovno ogledajo. Iz dela s
statično sliko so izpeljane metode dela z gibljivo sliko – s filmom. Če nam tehnična oprema
dovoljuje, lahko opazujemo zgradbo filma po sličicah (oz. fotogramih; navadno 24 sličic na
sekundo); to storimo s funkcijo ˝frame advance,˝ ki jo imajo nekateri predvajalniki (tudi npr.
Windows Media Player), predvaja pa sličico za sličico. Pri vaji vizualnega pomnenja z uporabo
filma pridejo do izraza spremembe med kadri, njihov pomen, umestitev v sceno, sekvenco ali
celoten film (Borčić in Nakrst, 1984; Poglej si z novimi očmi 1, 2006).
Ker s prikazovanjem filma prikazujemo tudi zvok (avditivno prikazovanje), dodajam še
metode poslušanja.
- Borčić in Nakrst predstavita vajo avditivnega pomnenja, pri kateri se učenci po ogledu
posnetka skušajo spomniti čim več različnih zvokov (govor, glasba, šum, tišina) in jim
pripišejo pomen.
- Predvajamo neznani film z izključenim zvokom (naj ne vsebuje govora). Pogovorimo se o
vsebini, poudarek je na interpretaciji. Sledi ogled z zvokom in ponoven pogovor. Opozorimo
na razlike v interpretaciji zvočne in nezvočne različice.
- Zvok in podoba. Zaslon prekrijemo, tako da učenci film le slišijo. Pogovorimo se, kakšna bi
bila lahko vsebina, kaj bi bilo ob določenem zvoku lahko na sliki. Potem si posnetek tudi
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ogledamo in ugotavljamo učinke zvoka (Poglej si z novimi očmi 1, 2006). Zanimiv je
petminutni posnetek na YouTubu: http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=ClqT7u40Bok
(24. 11. 2011), v katerem pomen zvoka svojevrstno predstavlja režiser R. Rodriguez.
Enostavnejše vaje zdaj lahko nadgradimo in med seboj povežemo.
- V angleškem priročniku je predstavljena učna tehnika Ulovi kader!, pri kateri učenci najprej
ugibajo, koliko kadrov je bilo v ogledanem posnetku, pri drugem ogledu jih preštejejo in
ugotavljajo spremembe prizorišča in zvoka (lahko si pomagajo s »pavzo«). Pri tretjem ogledu
ugotavljajo prehode med kadri (ostri rez, preliv, zatemnitev ...). Vsak kader bi morali tudi
časovno izmeriti. (Poglej si z novimi očmi 1, 2006).
Metoda pogovora
Metoda pogovora je sestavni del mnogih predstavljenih metod, saj jih smiselno dopolnjuje.
Pogovarjajo se lahko učenci med seboj ali učitelj z učenci. Pred prikazom filmskega gradiva je
navadno faza uvajanja, ki lahko poteka kot pogovor. Mlajše učence pripravimo predvsem na
čustveno razpoloženje filma, ki vpliva na sodelovanje gledalca z dogajanjem v filmu.
Pogovorimo se o njihovih izkušnjah na dano temo ipd.
Ogledu filma sledi najprej prost pogovor, ki poteka brez načrta, sledimo vtisom, čustvovanju in
opažanju učencev (tudi afektiven pogovor). Učitelj lahko z vprašanji usmerja učence, da
pridejo do novih ugotovitev. V naslednji fazi poiščemo vzroke za določena opažanja in
čustvovanja ter jih skušamo argumentirati s pomočjo filmskega gradiva. Pogovor postane
analitičen. V zadnji fazi skušamo filmsko izkušnjo povezati z življenjem, pri čemer je potrebno
paziti, da ne zaidemo v moraliziranje.
Ključno se mi zdi, da učitelj sprejema mnenja vseh učencev in podpira vrednost njihove
individualne filmske izkušnje. Njegova glavna naloga je usmerjati ter vzpodbujati radovednost
in samostojno odkrivanje. Na koncu mora poudariti pomembne in zanimive ugotovitve ter
nerešena vprašanja, o katerih lahko učenci še kasneje razmišljajo (Vrabec idr., 1978; Borčić in
Nakrst, 1984; Borčić, 1997).
Pogovor o filmu lahko poživimo tudi s socialnimi igrami. Učence npr. lahko razdelimo v več
taborov, ki morajo zagovarjati nasprotujoče si teze o filmu. Učijo se argumentirati.
Metode praktičnega dela
S tovrstnimi metodami so imeli v preteklosti največ težav. Oprema je bila draga in težje
dostopna, delo je bilo zamudnejše (npr. montaža), zato so metode izvajali predvsem v filmskih
krožkih in klubih. Kakšne so možnosti za njihovo vpeljavo v redni pouk danes? Nekaj
tehničnih preprek bo gotovo treba zaobiti, lahko npr. tako, da izkoristimo mobilne telefone
učencev in šolsko računalniško učilnico.
Metode praktičnega dela so kar najtesneje povezane s filmskim ustvarjanjem. M. Sajko in T.
Rački v Filmski ustvarjalnosti mladih (1977) ugotavljata, da obstajata dve obliki filmskega
ustvarjalnega dela; pri prvi delo poteka v skupinah, kjer so vloge deljene kakor v večinski
filmski proizvodnji, pri drugi obliki delo poteka individualno in je otrok sam avtor izdelka.
Strinjam se z njima, da je druga oblika mnogo primernejša, če pa se spontano oblikujejo
manjše skupinice učencev, jih je prav tako potrebno podpreti.
- Ravnanje s snemalno opremo, snemalne vaje. Učenci spoznajo in uporabljajo osnovne
funkcije in tipke na snemalnih napravah (digitalna kamera, fotoaparat, mobilni telefon), znajo
zamenjati baterijo in spominsko kartico, posnamejo posnetke (lahko na določeno temo),
preizkušajo različna gibanja kamere, snemalne kote in velikosti planov. Pri snemanju se lahko
izmenjujejo, če je snemalnih naprav premalo, oz. se menjajo v vlogah snemalcev in
nastopajočih. Postavijo tudi stativ in ga uporabijo. Posnetke prenesejo na računalnik z
ustreznim kablom ali s čitalcem spominske kartice. Obvezno si jih je treba ogledati in se o njih
pogovoriti ter opozoriti na osnovne napake. Seznanijo se tudi z delovanjem projektorja.
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Pomembno je, da jih dobro seznanimo z opremo, potem jim jo lahko zaupamo v uporabo in
omogočimo ustvarjalno delo. Na naslednjih snemalnih vajah naj snemajo na določeno temo
(npr. šolsko dvorišče), posnetke pa bodo združili v procesu montaže. Pri začetnih vajah lahko
montirajo znotraj kamere, s pravilnim razvrščanjem posnetkov in funkcijama ˝rec˝ (record –
snemaj) in ˝pause.˝
Predlagam tudi izdelavo kartonastega kukala pravokotne oblike v standardnem razmerju 4:3 ali
16:9, ki ga učenci vzamejo domov in skozenj lahko simulirajo snemanje. Tudi profesionalni
režiserji uporabljajo kukala, ko iščejo primerne pozicije kamer (Grove, 2010).
- Vaje montaže. V literaturi sem zasledil le montažo z lepljenjem filmskega traku. Ta pri
mojem delu ne pride v poštev, saj je povezana z že omenjenimi težavami iz preteklosti, morda
bi jo učencem predstavil kot zanimivost. Za montažo digitalnih posnetkov potrebujemo
računalnik (računalniška učilnica) in ustrezen program. Več preprostih programov je
brezplačno dosegljivih na internetu. Meni se zdi povsem primeren Windows Movie Maker.
Program lahko predstavimo z metodo prikazovanja, učenci v program vnesejo posnetke in jih
smiselno povezujejo. Uporabljamo tako »razrezane« prave filme kot tudi posnetke učencev.
Ugotavljajo, kako vrstni red posnetkov vpliva na pomen, kako vpliva menjava zvoka, kaj
sporočajo različni prehodi med kadri ipd. Predlagam, da obstoječi krajši film (prib. 1 min)
razrežemo na kadre, ki jih učenci poljubno povežejo in dodajo zvok. Primerjamo različne
izdelke, nastale iz istega izhodiščnega materiala. Pričakujem, da montaža lahko vzame precej
časa. Izdelke naj dokončajo.
Pri ustvarjanju lastnih filmov je otroke smiselno omejiti na kratek čas (angleški filmski
pedagog Tom Barrance (2007) priporoča, naj filmi trajajo 30–60 s, kar je lahko 20 kadrov) in
zahtevati, naj bodo čim bolj natančno izdelani.

Slika 1: Okolje montažnega programa Windows Movie Maker (Foto: Uroš Marolt)
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- Vaje animacije. Te vaje omenjam zato, ker so mlajšim učencem bliže ˝risanke˝ in omogočajo,
da sami izdelajo preprost animirani film. Poznamo več tehnik animiranja, za pouk sta primerni
predvsem risana in stop-motion animacija. Pri risani animaciji sličice narišemo, pri stopmotion animaciji pa premikamo tridimenzionalne objekte (npr. lutke, glino, plastelin,
predmete, ljudi – v tem primeru animacijo imenujemo piksilacija) ali dvodimenzionalne
objekte (kolaž). Najenostavnejši primer risane animacije je slikogib: na papir narišemo sličici,
ki uprizarjata gibanje (npr. kovač drži kladivo nad glavo na prvi sličici, na drugi kladivo udari
po nakovalu – stvari, za katere ne želimo, da se gibljejo, prerišemo). Sliki položimo eno nad
drugo in ob robu spnemo/zlepimo. Zgornjo sličico navijemo okrog svinčnika in s pomikanjem
svinčnika proti spetemu robu in nazaj ustvarjamo iluzijo gibanja (kovač udarja s kladivom).

Slika 2: Slikogib (Foto: U. Marolt)

Slika 3: Taumatrop; sliki sta različno orientirani. Ko vrvico vrtimo med prsti, se združita v eno sliko
(Slatinšek, 2007). (Foto: U. Marolt)

Lahko napravimo tudi blokec sličic (˝prefrcanko˝): če strani blokca hitro spustimo med prsti,
vidimo gibanje.

Slika 4: Prefrcanka (Foto: U. Marolt)

Za stop-motion animacijo je nujna uporaba računalnika, enako pa lahko delamo tudi risano
animacijo. Posneti moramo vsaj 12 sličic na sekundo, da bo gibanje tekoče. Pri delu mora biti
snemalna naprava statična, učenci animirajo objekte pred kamero/fotoaparatom in jih sproti
fotografirajo in shranjujejo na računalnik (kamera in računalnik sta povezana s kablom). Sam
imam izkušnje z urejanjem sličic v brezplačnem in enostavnem programu MonkeyJam, zvok
pa lahko dodamo v montažnem programu, npr. Windows Movie Maker (Patmore, 2003;
Slatinšek, 2007; Bajt, 2009). Izdelavo animacije lahko vključimo v pouk likovne vzgoje.
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Področje je v svojem diplomskem delu Animirani film pri pouku natančneje obdelal R. Bajt
(2009), ki pa je delal s starejšimi otroki.
- Snemanje zvoka. Filme, ki jih bodo ustvarili učenci, je potrebno opremiti tudi z zvokom.
Glasbo lahko presnamejo z CD-jev ali DVD-jev, če izdelkov ne bodo objavili. Za javno
predvajanje ali objavo na spletu (YouTube) veljajo o glasbi stroga določila, povezana z
avtorskimi pravicami (Sahlin in Botello, 2007). Najbolje je, če glasbo ustvarijo učenci sami:
kdor hodi v glasbeno šolo, lahko kaj zaigra, ustvarijo lahko samosvoje ritme z različnimi
predmeti itd.
Govor in šume prav tako posnamejo sami. Pri snemanju si pomagamo s snemalno napravo
(kamera), bolje pa je, če uporabimo mikrofon (najbolje usmerjeni mikrofon). Šume lahko tudi
improvizirajo, npr. riž namesto dežja. Številne oblike zvoka so brezplačno dostopne tudi na
spletu (npr. http://www.freesound.org, http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll), potrebno
je znanje angleščine.
- Obisk kina. Učence peljemo v kino, jih navajamo na primerno vedenje. Če lahko, jim
omogočimo vpogled v zakulisje, kjer se nahaja projektor. Lahko obiščemo tudi televizijsko
hišo (na dan odprtih vrat sem si tako npr. ogledal prostore RTV Slovenija in v živo videl
nastajanje vremenskih poročil).
Metode ustnega pojasnjevanja
Te metode so pri filmski vzgoji manj izrazite. Mednje štejemo razlago, pripovedovanje,
poročanje in opisovanje, nastopajo pa naj predvsem kot dejavnost učencev. Učenci lahko
pripovedujejo o vsebini filma, o dejanjih likov, opišejo lahko scenografijo, kostumografijo,
like. Poročajo lahko o filmih, ki so jih videli doma ali v kinu, napravijo plakate ali predstavitve
v programu PowerPoint, s katerimi prikažejo različne žanre ali najljubše filme, igralce ipd.
Učitelj se metod posluži pri podajanju zanimivosti, da bi ustvaril ustrezno razpoloženje,
vzbudil zanimanje. Razlaga pride v poštev npr. pri tehničnih težavah učencev (Vrabec idr.,
1978).
Metode branja in pisanja
Mednje sodijo vse metode, kjer učenci delajo s pisnim gradivom. Seznanimo jih s scenarijem,
knjižno predlogo, snemalno knjigo, filmsko kritiko, literaturo o filmu. Izbiramo besedila
primerna starostni stopnji. Najbolje je, če branju odlomka knjižne predloge, scenarija ali
snemalne knjige sledi ogled ustreznega posnetka. Tudi filmska kritika naj se nanaša na
ogledano gradivo, lahko jim ponudimo dve nasprotujoči si kritiki.
Izvedemo lahko vaje ˝prevajanja˝ iz avdiovizualnega gradiva v berivo in obratno. Tako pridejo
do izraza posebnosti obeh medijev. Učenci naj npr. napišejo in posnamejo reportažo ter
primerjajo izdelka (Poglej si z novimi očmi 1, 2006). Med angleškimi gradivi na spletu sem
zasledil, da učenci ˝prevajajo˝ abstraktne montažne sekvence v poezijo in obratno. Navajam
primer medšolske izmenjave: učenci prve šole so posneli filme in jih poslali drugi šoli, kjer so
po njih zapisali pesmi ter po pesmih posneli nove filme (Ideas for projects, 2012).
Učenci lahko v nekaj povedih zapišejo, kaj v filmu jim je bilo najbolj všeč, kaj se jim je zdelo
najpomembnejše, o čem je film govoril. Med nemškimi gradivi sem zasledil idejo, da učenci iz
papirja oblikujejo tehtnico. Na eno stran zapišejo, kaj v filmu se jim je zdelo dobro, na drugo
pa, kaj slabo. Tehtnica se ˝nagne˝ v stran z več zapisi (Philipp, 2007). Opišejo lahko prizor, lik
ali filmski prostor, zapišejo idejo/scenarij za svoj film. Pred ogledom filma zapišejo asociacijo
ali misel na temo filma, ki jo posreduje učitelj. Izdelajo promocijski material (plakat, ovitek za
DVD, vabilo na predstavo) za svoje filme.
Pišejo lahko filmski dnevnik, kjer beležijo vsebino, glavne podatke in tudi kritike ogledanih
filmov (doma, v kinu). Vanj lahko vnašajo tudi fotografije, risbe, uganke, pesmi (Peters, 1965).
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Menim, da je bolje, če čim manj prikazujemo filme s podnapisi, ki odvračajo pozornost od
slike. Izberemo lahko slovenski film, film brez ali z malo dialoga, nemi film, kjer učitelj ustno
pojasnjuje mednapise. Učenci te starosti imajo lahko tudi težave z branjem podnapisov.
Preberemo tudi začetno in končno špico filma (napisi o sodelujočih) ter ju izdelamo za svoj
film.
Podatke o filmih lahko učenci najdejo na internetu, priporočam ogled The Internet Movie
Database (IMDb, http://www.imdb.com), ki je sicer v angleščini, a predstavlja »največjo in
najpopolnejšo filmsko enciklopedijo na svetu« (Blatnik, 2009, str. 103).
Metode risanja in fotografiranja
Namesto metod pisanja lahko pri mlajših otrocih večkrat uporabimo metode risanja. Učenci
narišejo npr. najljubši prizor ali lik, kratek strip (3–5 slik, najbolje le v dveh barvah), ki
povzema zgodbo filma, promocijsko gradivo za (svoj) film, zgodboris (storyboard) za svoj
film. Risanje lahko nadomestimo tudi s fotografiranjem. Kot model uporabimo npr. Lego
figure, ki jih fotografiramo v različnih akcijah, pod različnimi koti, v različnih planih. Učenci
lahko tako rekonstruirajo videno zgodbo filma ali pa ustvarijo svojo. Število fotografij naj bo
omejeno (3–10). Risanje lahko vključimo tudi v vaje ritma. Učenci po zvočni predlogi rišejo
vzorce ali obratno, po likovnem vzorcu ustvarjajo ritem (povezave z likovno in glasbeno
vzgojo). Kasneje lažje preidemo na filmski ritem, kjer se izmenjujejo kadri (primeren se mi zdi
videospot – montaža na glasbo). Metode se tesno povezujejo tudi z vajami animacije (Vrabec
idr., 1978; Borčić in Nakrst; 1984, Težak; 1990).
Didaktične igre
Že pri metodi pogovora sem omenil socialne igre. Tukaj jih obravnavam kot podskupino
didaktičnih iger. V poštev pridejo predvsem igre opazovanja in percepcije ter igre vživljanja.
Podajam nekaj primerov:
- Kaj je spremenjeno. Učenci se postavijo v dve vrsti, druga nasproti druge. Dobro si ogledajo
nasproti stoječega partnerja. Obrnejo se vsaksebi in na sebi spremenijo eno ali dve stvari.
Drugi ugotavlja spremembo.
- Pantomima. Učenci lahko prizor iz filma zaigrajo s pantomimo, drugi ugibajo, kaj
predstavljajo, iz katerega filma je ipd.
- Igra vlog. Učenci odigrajo videni prizor, lahko nadaljujejo zgodbo, vpeljejo nove osebe v
videni prizor ipd. Igrajo tudi pred kamero kot filmski igralci v lastnih filmih.
- Uprizarjanje fotografij. Učencem pripravimo fotografije z motivi komunikacije med
človekoma. Vsi si ogledajo vse, potem pa vsak par prejme svojo fotografijo, drugi ne vedo,
katero. Par zaigra prizor na fotografiji, drugi ugibajo, za katero fotografijo gre. (Virk-Rode in
Belak-Ožbolt, 2007)
- Kot igro spoznavanja lahko v parih posnamejo kratek film o sebi (30 s), v njem povedo in
pokažejo kakšno svojo posebnost, zanimivost, znanje. Posnetke si skupaj ogledamo.
Didaktične igre lahko oblikujemo na številne načine, le prepustimo se domišljiji. Med
najenostavnejšimi so npr. igre tipa dan-noč, vislice, rebus, spomin, domine, črni peter,
tombola, igre na igralni plošči, kviz.
- Sestavimo npr. igralno ploščo, po kateri se premikajo filmske figurice, premike določa met
kocke. Kdor prvi pride do cilja, zmaga. Vendar so na poti številne fimske prepreke (npr. Ker ti
je zmanjkalo filmskega traku, moraš nazaj na začetek. Premakni se za toliko polj naprej,
kolikor delov Kekca je posnetih. Prišel si v kino, zaradi ogleda filma dva kroga ne mečeš.)
Pustimo, da učenci sami izdelajo takšno igro. Lahko je povezana s točno določenim filmom.
Uporabijo naj papir, karton, slike iz revij in z interneta, barvice, flomastre idr. Igra je lahko del
medijske škatle.
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- Domine in spomin delujejo po istem principu: iskanju parov. Napravimo npr. kartice, kjer par
predstavljata sličici igralca in njegove vloge.
- Igre razvrščanja slik v zgodbo. ˝Tisoč zgodb˝: 9 kock s 54 slikami v različnih planih in iz
različnih kotov učenci poljubno razporejajo v zgodbe. Slike lahko izrežejo tudi iz revij.
- Po kamnih čez potok. Listi A4 s pojmi ali slikami predstavljajo kamne, ki jih razporedimo po
tleh. Učenci skušajo priti po kamnih čim dlje, za vsak premik na naslednji kamen pa morajo
pojasniti pojem ali sliko, na kateri stojijo. Izberemo npr. fotograme, učenci pa ugotavljajo
velikost plana, zorni kot, umeščajo prizor v zgodbo.
- Stojimo na vrednotah. Po tleh razvijemo vrv. Za vsak konec vrvi določimi skrajno vrednoto
oz. misel (npr. Nad filmom sem navdušen in Film se mi zdi dolgočasen), učenci pa se
razporedijo po vrvi glede na lastno mnenje, ki ga nato utemeljijo.
- Lažna zgodba. Učitelj ali učenec pripoveduje zgodbo po filmu, ki so si ga ogledali. Učenci
ugotavljajo, kdaj pripovedovalec laže. Za pravilno ugotovitev laži lahko prejmejo kartice.
Zmagovalec je tisti, ki jih zbere največ.
- Kocka. Iz kartona izdelamo večjo kocko, na vsako stranico pa zapišemo začetek povedi, npr.
Posebej všeč mi je bilo ..., Nenadoma sem ugotovil ..., Nisem popolnoma razumel ... Na
stranice lahko zapišemo tudi naloge: Opiši scenografijo v filmu, Posnemaj enega izmed likov,
Oponašaj filmski zvok. Učenci v skupinah mečejo kocko in izvajajo naloge.
(Prilagojeno po Omahen, 2010, in Philipp, 2007.)

Medijska škatla
Pripravimo škatlo, ki vsebuje film na DVD-ju ter dodaten material v povezavi s filmom (npr.
lutke filmskih likov, gradivo za izdelavo modelov (plastelin), knjiga, križanka in podobne
zabavne naloge, didaktična igra ...).
Škatlo učenci nesejo domov, kjer si film s starši ogledajo, potem pa skupaj ali samostojno
rešujejo naloge, se igrajo, poustvarjajo. Škatla lahko vsebuje tudi vprašanja za obravnavo
filma, namenjena staršem kot pomoč pri pogovoru z otroki. Učenci lahko sami izdelajo škatlo
za svoj najljubši film, jo polepijo in opremijo. Aktualnejši kot je film, bolj učence zanima.
(Poglej si z novimi očmi 1, 2006). Škatle bi lahko izdelali pri pouku, učenci pa bi si jih med
seboj izmenjavali. Če ne moremo zagotoviti filma na DVD-ju, si ga lahko izposodijo v
knjižnici.
Projektno delo
Film lahko nastopi kot element ali kot osrednji cilj projektnega dela. V projektu npr. del
učencev posname reportažo ali dokumentarni film, ki obravnava glavni problem projekta. Film
kot osrednji cilj projektnega dela nastopi takrat, ko si ga skupina izbere kot problem – torej
delo vseh teži le k uresničitvi filma (pisanje scenarija, vaje v igri, izdelava kostumov in scene
...).
Delo v filmskem kotičku
Gre pravzaprav za obliko dela, v kateri se pojavljajo predstavljene metode, omenjam pa ga
zato, ker lahko služi kot zanimiva popestritev in zaposlitev učencev, ki so svoje delo predčasno
končali.
Primer: V kotiček učitelj postavi kamero, učenci pa vanjo pripovedujejo svoja mnenja, misli,
izkušnje na izbrano temo. Razred si posnetke ogleda.
Kotiček lahko vsebuje filmsko literaturo za otroke in knjižne predloge, stripe, slikanice,
didaktične igre, igrače filmskih junakov. Na razpolago je lahko fotoaparat ali kamera, s katero
ustvarjajo učenci (po navodilih ali brez).
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Filmska vzgoja pri drugih učnih predmetih
V tem poglavju predstavljam pregled učnih dejavnosti, s katerimi dosegamo cilje posameznih
učnih predmetov in tudi cilje filmske vzgoje. Gre torej za nekakšno medpredmetno
povezovanje, če bi filmsko vzgojo opredelili kot predmet. Pomagal sem si z angleškim
priročnikom Poglej si z novimi očmi 1 (2006), dodal pa sem še številne svoje predloge.
Film lahko uporabimo kot motivacijsko sredstvo, s katerim ustvarimo ustrezno vzdušje za
obravnavo določene snovi. Lahko služi kot izhodišče pogovora na izbrano temo, o problemu.
Takšna uporaba je mogoča pri vseh učnih predmetih, vendar na ta način navadno ne dosegamo
ciljev filmske vzgoje (podobno je npr. branje uganke ali pesmi pri pouku naravoslovja).
Druga oblika, v kateri se lahko film pojavi pri vseh predmetih, je učni film, ki je narejen z
namenom posredovati učno snov. Pogostejši je pri pouku naravoslovja in tehnike ter
družboslovja. Učencem se učni filmi pogosto zdijo dolgočasni. Menim, da zato, ker so vajeni
dinamičnih izdelkov, polnih suspenza, z domačih zaslonov. Šolski učni filmi so pogosto stari,
neaktualni, počasni. Smiselno bi bilo izdelati nove učne filme, ki bi se zgledovali po dobrih
dokumentarnih filmih (učenci imajo doma npr. dostop do pogramov Discovery in National
Geographic). Primera uspešnih učnih filmov sta seriji ameriških otroških oddaj Sezamova ulica
(Sesame Street) in Električna družba (Electric company), ki sta močno prispevala k boljši
pismenosti otrok (Gardner, 1995). Odlomke si je mogoče ogledati na spletu. Zanimivo bi bilo
napraviti tudi oddaje, ki bi težile k doseganju filmskovzgojnih ciljev.
Slovenski jezik
Filmska (medijska) vzgoja uradno že je del pouka maternega jezika, vendar imajo nekateri
filmski pedagogi pomisleke glede njene realizacije, saj naj bi se podrejala literarni in ne filmski
obravnavi (Borčić, 1997, Reichenberg, 2001).
Otroci s gledanjem filmov bogatijo svoj besedni zaklad, uspešno pa lahko spoznavajo tudi
narativno strukturo (začetek, zaplet, razplet, konec), saj si filmsko zgodbo lažje prikličejo pred
oči kot zapisano. Mogoče je zahtevati tudi opis in oznako likov (če jih vprašamo, kaj jih je
napeljalo na misel, da je nekdo hudoben (videz, senca, glasba ...), posežemo na področje
filmskih izraznih sredstev), opis prostora, obnovo zgodbe. Primer: Učitelj pripravi ključne
fotograme (sličice) iz ogledanega filma (lahko fotografira zaslon) in jih razdeli skupinam, vsaki
svojega. Učenci v skupinah prediskutirajo dogajanje na sliki in pod njo zapišejo besedilo o
njem. Vse slike potem razporedijo v pravi vrstni red, zapisi pa predstavljajo zgodbo.
Zapisani dialog lahko obravnavamo tako, da ga učenci predstavijo v slikah. Pri tem so pozorni
na velikost plana in zorni kot kot izrazni sredstvi, ugotovijo, da je včasih pomembneje prikazati
izraz poslušalca ipd.
Lahko se posvetimo tudi priljubljenim filmskim superjunakom/superjunakinjam, ki jih učenci
predstavijo v posebnem kotičku, nato pa izdelajo še svoje in jih umestijo v lastne zgodbe.
Učenci lahko napišejo tudi pismo filmskemu junaku ali ustvarjalcu. Lahko zaigrajo prizor,
sami ali z lutkami.
Pomembno je, da jih soočimo z isto vsebino v tiskanem in filmskem mediju. Kaj so
prednosti/slabosti enega in drugega? Ponudimo jim tudi več filmskih verzij iste vsebine, kar
pripomore k večji kritičnosti (primeri: Charlie in tovarna čokolade, Alica v čudežni deželi,
Robinson Crusoe). Obravnava filmskih žanrov lahko po analogiji pripomore k razumevanju
različnih literarnih zvrsti in slogov. Mnoga neumetnostna besedila nastopajo tudi v filmski
obliki, npr. novica, poročilo, reportaža, oglas. Učenci jih lahko analizirajo in tudi ustvarjajo
(npr. vremensko poročilo ob zemljevidu Slovenije). Skupinam damo različne naloge: naj
predstavijo isto vsebino verodostojno in pristransko (samo pozitivno/samo negativno). Izdelke
primerjamo. Omenil sem že tudi možnost prevajanja filma v pesem in obratno.
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Ker je pismenost osnova in pogoj za nadaljnje izobraževanje, menim, da nikakor ne smemo
zanemariti medijske pismenosti, ki splošno pismenost dokazano v mnogočem podpira in
dopolnjuje. Renee Hobbs (1995, v Košir in Ranfl, 1996) medijsko pismenost definira kot
˝zmožnost dostopa, analize, ocene in proizvodnje sporočil v najrazličnejših oblikah.˝ ( str. 28)
Glasbena vzgoja
Že od nastanka filma je glasba njegov pomemben sestavni del, ki sooblikuje njegov pomen.
Predvajamo film, določen prizor utišamo, učenci pa ga zvočno opremijo z igranjem na glasbila
ali s petjem. O novonastalih učinkih se pogovorimo. Uglasbijo lahko celoten krajši film. V
montažnem programu spreminjajo zvok in ugotavljajo učinke sprememb. Več skupin prejme
isto posneto gradivo, ki ga vsaka po svoje opremi z zvokom. Primerjajo izdelke.
Posnamejo gradivo za svojo najljubšo skladbo in ga zmontirajo v videospot. Razred lahko
napravi videospot za lastno izvedbo izbrane pesmi. Lahko izdelajo koreografijo in zaplešejo.
Ogledajo si videospot brez zvočne spremljave in razmišljajo, kakšna bi lahko bila – potem jo
poslušajo (in obratno). Izvajamo lahko tudi vaje ritma: na določen ritmični vzorec morajo
nanizati zaporedje podob (slike ali posnetki). Lahko se naučimo zapeti filmsko skladbo in
ugotavljamo njen pomen v filmu (npr. Kekčeva pesem).
Likovna vzgoja
Kot že omenjeno je z likovno vzgojo tesno povezano izdelovanje animiranih filmov.
Preizkusimo različne tehnike. Pogovorimo se o likovnih prvinah, ki so vključene v likovno
nalogo (točka, linija, ploskev, barva, kompozicija ...). Analiziramo tudi fotografijo ali
fotogram. Učenci lahko npr. posnamejo film, pri čemer morajo v vsakem kadru ohranjati
izbrano kompozicijo (diagonalno, trikotno ...). Izdelajo lahko scenografijo in kostume.
Napravijo lahko preproste izdelke, ki izkoriščajo optično prevaro (slikogib, prefrcanka,
taumatrop, zoetrop), in tako spoznajo osnove za dojemanje filma (Bajt, 2009). Napravijo lahko
model filmskega traku: sličice rišejo na prosojnice, jih zlepijo v trak, ki ga nato oživijo z
grafoskopom.
Med vaje senzibilizacije pri filmski vzgoji pa sodi tudi povezovanje zvočnega ritma z ritmom
podob (likovni vzorci).
Naravoslovje in tehnika
Film lahko služi kot pripomoček za beleženje poskusov (npr. ključnih faz pri peki palačink).
Učenci lahko posnamejo ugotovitve raziskave ali kratek dokumentarni film. Pojave, ki sicer
trajajo dlje časa (npr. klitje fižola), fotografirajo v različnih fazah, slike pa zmontirajo v film.
Obratno lahko pojave, ki se dogajajo prehitro, da bi zaznali njihove podrobnosti, posnamemo
in posnetek upočasnimo ali razstavimo na fotograme (stava, kako se konj med tekom dotika
tal, je navsezadnje vodila v prve filmske poskuse v zgodovini). Pri tehniki lahko izdelamo
makete ali lutke za uporabo v filmu (npr. človeško figuro za prizor prometne nesreče ali padca,
kjer bi sicer potrebovali kaskaderja). Izdelamo lahko tudi posebne tehnične pripomočke, ki
izboljšajo kakovost posnetkov (npr. fig rig ali stadycam, da posnetki gibljive kamere niso
tresoči, ali preprosto stojalo za kamero).
Predstavimo lahko tudi tehnično osnovo filma: delovanje leč, svetlobo, oko, filmski trak, tretjo
dimenzijo ... (Peters, 1965)
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Družboslovje
V ospredju sta dokumentarni film in reportaža, s katerima učenci predstavijo značilnosti
domačega kraja, napravijo intervjuje s starejšimi prebivalci o življenju nekoč ipd.
Sam sem preizkusil vajo, v kateri učenci prevzamejo vlogo pripovedovalcev (naratorjev) v
utišanem učnem filmu. Pred tem jim razdelimo ključne pojme, ki jih raziščejo in ob filmu
predstavijo.
Ogledajo si stare filme in ugotavljajo, kakšno je bilo življenje nekoč, spoznavajo običaje. O
starem filmu lahko napišejo komentar, ki bi film predstavljal v muzeju (npr. za film V
kraljestvu Zlatoroga v Slovenskem planinskem muzeju). Filmi iz različnih dežel omogočajo
spoznavanje tujih kultur.
Matematika
To področje se uporabi filma še najbolj izmika. V literaturi nisem zasledil nobenih predlogov
(kakor tudi ne za naslednja učna predmeta).
Podobno kot pri naravoslovju lahko učenci s filmom predstavijo rezultate kompleksnejšega
problemsko zasnovanega matematičnega pouka. Ob filmu lahko s pogovorom razvijamo
logično mišljenje (vzrok, posledica). Učenci lahko oblikujejo besedilno nalogo v filmskem
mediju, sošolci pa jo rešijo. Lahko izdelajo graf glavnih filmskih dogodkov v odvisnosti od
časa (slika 5).

Slika 5: Graf filmskih dogodkov v odvisnosti od časa
(prirejeno po Film education, 2011)

Športna vzgoja
S filmom lahko učenci beležijo usvojene spretnosti in športna znanja (posnamejo npr. cirkuško
predstavo). Pri rokovanju z opremo razvijajo finomotorične spretnosti. Vožnjo s kamero lahko
napravijo npr. na rolki. Posnamejo lahko reklamo za športni rekvizit ali opremo (npr. superge),
v filmu predstavijo pravila športne igre (lahko si izmislijo svojo igro) ali (ne)pošteno igranje
(˝fairplay˝). Zaplešejo lahko v lastnem videospotu. Učenci lahko ob ogledu posnetka, na
katerem
sami
izvajajo
določeno
spretnost,
v
tej
spretnosti
napredujejo
(npr. ogledajo si, kako udarjajo z nogami pri prsnem plavanju, in so na to kasneje v bazenu bolj
pozorni).
Tuji jezik angleščina
Otroci z gledanjem filmov doma pridobijo pasivno znanje ˝amerikanščine˝ (Košir, 1996).
Filme vsekakor lahko izkoristimo za učenje tujega jezika, pogoj za to pa je aktivno gledanje in
pogovarjanje (podobno kot pri maternem jeziku). Pri filmski vzgoji se srečamo z mnogimi
angleškimi izrazi, na kar je vplivala predvsem filmska nadvlada Hollywooda (npr. izrazi za
člane filmske ekipe), veliko zanimivih internetnih virov pa je prav tako le v angleščini (že
omenjeni IMDb). Ker nisem usposobljen za poučevanje tujega jezika, se v to temo ne bom
poglabljal.
18

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Uroš Marolt: Filmska vzgoja v drugem triletju osnovne šole

Vrednotenje otroških filmskih izdelkov
M. Borčić (1997) opredeli otroško ustvarjalnost kot dejavnost, s katero razvijamo otrokovo
domišljijo in potrebo po ustvarjanju novega. Z njo otroku omogočamo, da ob opazovanju in
raziskovanju pojavov v svojem okolju oblikuje svoj odnos do njih. Snemanje filmov je za
otroke lahko imitatorsko, poustvarjalno ali ustvarjalno dejanje. Pri vrednotenju otrokovega
filmskega dela zagovarja upoštevanje treh temeljnih izhodišč: celostnosti (skladnost med
vsebino in obliko), pristnosti (estetska merila) in izvirnosti (vpeljevanje lastnih vzgibov).
Sajko in Rački (1977) ugotavljata, da se otroški film pomembno razlikuje od filma odraslih v
tem, da ne posreduje hotenih sporočil, saj otrok s filmom predvsem vzpostavlja svoj odnos do
teme in objekta snemanja in pri tem ne misli na bodočega gledalca. Učitelj zato ne sme iskati,
kaj je hotel otrok sporočiti, temveč kaj je s kamero odkril. Ocenjuje stopnjo otrokove
senzibilnosti pri opazovanju sveta skozi kamero in pri nizanju posnetkov (ali s kamero le
mehanično beleži prizore ali pa jih opazuje). Filmske kvalitete otroških filmov so predvsem
posledica otroške spontanosti in neobvladovanja konvencionalnega načina izražanja in se jih
otrok navadno niti ne zaveda, zato je pri tej starosti odveč pretirana pozornost do mladega
ustvarjalca. Predlagata, da izdelke v pogovoru vrednoti celotna skupina, ne le učitelj. Lahko
organizirajo tudi javno predvajanje (šolski, krajevni kino).
T. Rački v kasnejšem zapisu primerja otroško filmsko ustvarjalnost z likovno. Slednja je
doživela svoj razcvet, ko so izdelke otrok prenehali primerjati z akademsko risbo. Podobno je
treba storiti pri filmu: otroški izdelki niso primerljivi s standardnim kinofilmom, so nekaj
drugačnega (Batagelj idr., 1998).

IV. Učna sredstva in pripomočki pri filmski vzgoji
Zaradi preglednosti jih podajam razvrščene v tri kategorije, ki sem jih določil sam. Vsa
navedena učna sredstva in pripomočki še zdaleč niso nujen pogoj za kvalitetno filmsko vzgojo.
Želim predvsem odpreti možnosti, s čim vse si lahko učitelj pomaga, iznajdljivejši pa se bodo
znašli še po svoje.
Tehnična oprema
Za prikazovanje so najuporabnejši računalnik, projektor in platno. Računalnik naj omogoča
dostop do interneta, izkoristimo tudi daljinec, če je priložen projektorju. Pomagamo si lahko
tudi s televizijskim zaslonom in DVD-predvajalnikom ali videorekorderjem. Določene vaje
lahko prilagodimo tudi za grafoskop.
Za snemanje je nujna snemalna naprava: (digitalna) kamera, fotoaparat ali mobilni telefon s
funkcijo snemanja. Če načrtujemo nakup kamer, je bolje kupiti več slabših kot manj
kakovostnejših. Tako lahko dela več učencev hkrati, manjša pa je tudi škoda, če kakšno
kamero poškodujejo. Osnovne funkcije snemalnih naprav zajemajo priklop in izklop (on/off),
začetek snemanja (rec), prekinitev snemanja (pause/stop), približevanje (zoom). Osvetlitev in
ostrenje sta navadno del avtomatske funkcije. Če obstaja možnost ročne nastavitve (manual), ju
učenci lahko preizkusijo. Naprave se razlikujejo v kvaliteti posnetkov, pri manjši in lažji
napravi ali pri večjem ˝zoomu˝ bo tudi tresenje posnetka, napravljenega iz roke, izrazitejše in
bolj moteče. Da bi se temu izognili, si lahko pomagamo s stojalom ali pa snemalno napravo pri
snemanju naslonimo – naj preizkušajo učenci sami. Za prenos posnetega gradiva na računalnik
potrebujemo ustrezne kable ali čitalec kartic. Ne pozabimo napolniti baterij in zagotoviti
prostora na spominski kartici ali prazne kasete. Za snemanje zvoka lahko uporabimo dodaten
mikrofon (usmerjeni, večsmerni, računalniški ...). Učenci lahko oblikujejo tudi luč, uporabimo
npr. grafoskop, namizno svetilko, luč mobilnega telefona. Barvo svetlobe lahko spreminjamo z
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barvnim papirjem, ki ga postavimo pred izvir svetlobe, na prostem svetlobo lahko
preusmerjamo z belim papirjem (Figgis, 2008).
Za montažo je najpriročnejša računalniška učilnica. Najbolje bi bilo, če bi imel vsak učenec
svoj računalnik, lahko pa delajo v parih ali manjših skupinah. Na disku mora biti
zagotovljenega dovolj prostora, saj so video datoteke lahko velike. Pri delu so nujne slušalke,
saj bodo učenci montirali tudi zvok. Dobrodošlo je projekcijsko platno, na katerem
demonstriramo uporabo programa ali dostopa do informacij na internetu. Enostavnejši in
brezplačni montažni programi so: Windows Movie Maker, Apple iMovie, Avid FreeDV.
Možna je tudi spletna montaža, najpopularnejši so npr. YouTube Video Editor, Jaycut in
Pixorial (pri spletni montaži je lahko problematična velikost video datoteke; za pretvorbo
formata lahko uporabimo brezplačen program, npr. Super ali Total Video Converter)
(Marsden, 2011). Posebej za stop-motion animacijo sta primerna MonkeyJam in Stop Motion
Pro (ni brezplačen).
Osnovne funkcije montažnih programov (primer WMM na sliki 1) vključujejo uvoz
(capture/import) posnetkov, slik in zvoka. Razvrščamo jih na časovni osi, dodatni vrstici sta
namenjeni dodajanju zvoka in napisov (titles). Posnetke lahko krajšamo in prestavljamo,
mednje dodamo prehode (transitions) ali jih opremimo z učinki (video effects). Večje okno je
namenjeno predogledu posnetkov. Zmontirani izdelek izvozimo kot film (objavi film/export
movie). Pri izvozu izberemo video format, ki določa velikost datoteke in kvaliteto videa.
Izdelke shranimo na DVD-jih, delovni material z računalnikov pa izbrišemo. Delne izdelke je
pred izvozom priporočljivo shranjevati v isti mapi s posnetki, teh pa ne smemo premikati.
Delni izdelek oz. ˝project file,˝ ki ga ustvarimo z montažnim programom, je namreč le zbirka
podatkov, ki se nanašajo na uvožene originalne posnetke. V njem je zabeleženo, kje na
računalniku se ti posnetki nahajajo. Če posnetke premaknemo, jih program ne najde in so
onemogočeni.
Osnovni stop-motion program omogoča razvrščanje sličic, izbiro števila sličic na
sekundo in predogled. Snemalno napravo povežemo s programom (capture) in namesto da bi
pritiskali sprožilec na kameri, klikamo kar z miško v programu, kaj fotografiramo, pa vidimo
na zaslonu. V ta namen sta primerni spletna kamera z USB priključkom (USB web cam) ali
miniDV kamera s FireWire/IIEE1394 priključkom. Pri risani animaciji lahko uporabljamo
skener. Na koncu izdelek izvozimo (Pečenko, 2006; Filmmaking, 2012).
Za razporejanje in prikazovanje slik se lahko poslužimo tudi programa PowerPoint.
V literaturi o filmski vzgoji sem opazil ločevanje med filmsko in video ustvarjalnostjo otrok.
Zato bi rad pojasnil, da je razlika med filmom in videom v tehnologiji, s katero ustvarjamo. To
ima seveda določene posledice na sam ustvarjalni proces: npr. omejena količina dragega
filmskega traku zahteva boljše predvidevanje kot skoraj neomejena količina spominskega
prostora za videoposnetek. Včasih se je izraz film nanašal izključno na izdelek, posnet na
filmski trak. Tega s pojavom digitalne revolucije vsebolj izpodrivajo vedno kakovojstnejši
digitalni formati (mini DV, HDV, HD). Film kot umetniška zvrst je danes lahko posnet z
digitalno tehnologijo (video) ali na filmski trak. Pogosto tudi digitalni izdelek presnamejo na
filmski trak, ker je obstojnejši od digitalnih nosilcev (primer filmi Dogme 95). (Blatnik, 2008;
Figgis, 2009). Princip filmske vzgoje, ki ga zagovarjam, ne ločuje filmske in video
ustvarjalnosti otrok, s tehničnega vidika pa ustreza videoustvarjalnosti.
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Gradivo za gledanje
Sem sodijo DVD-ji, CD-ji, VHS kasete in morebitni drugi fizični nosilci gradiv. V razredu
lahko napravimo videoteko oz. izposojevalnico filmov, ki je del razredne knjižnice.
Drugi in morda celo pomembnejši vir je splet. Najuspešnejši spletni video portal je YouTube
(www.youtube.com), kjer so poleg najpopularnejših (večinoma amaterskih) izdelkov dosegljivi
tudi številni profesionalni in dragoceni (npr. posnetki filmskih pionirjev bratov Lumiere, filmi
iznajditelja montaže D. W. Griffitha, Kekec, filmski napovedniki (trailerji)). YouTube
omogoča tudi brezplačno objavljanje otroških izdelkov, zaradi avtorskih pravic je potrebno
paziti pri izbiri glasbe. Za objavljanje se je potrebno registrirati (Sahlin in Botello, 2007).

Slika 6: YouTube: primer zgodborisa in filma;

IMDb: primer predstavitve filma

(Vira: http://www.youtube.com/watch?v=FvQV21hkMjI (20. 6. 2012)

http://www.imdb.com/title/tt0096438/(20. 6. 2012))

Druga učna sredstva in pripomočki
Pisno gradivo: knjižne predloge, filmska literatura, scenariji, snemalna knjiga, delovni listi,
spletna stran IMDb (www.imdb.com).
Slikovno gradivo: stripi, slikanice, fotografije, plakati, ˝storyboardi,˝ skice.
Ostalo: promocijsko gradivo (npr. igrače, embalaža, ovitki DVD-jev), material za animirani
film (papir, plastelin, glina ...), lutke, Lego kocke, didaktične igre, primeri optičnih igrač
(slikogib, prefrcanka), medijska škatla.

V. Vsebine pri pouku filmske vzgoje
Premisliti želim predvsem kriterije za izbiro vsebin. Vsebine so v aktualnih ciljno naravnanih
učnih načrtih prepuščene izbiri učitelja, ki presodi, da bo z njimi lahko uresničil zastavljene
cilje. Potemtakem bi bilo bolj smiselno poskusiti opredeliti kar cilje filmske vzgoje. Teh se
dotaknem na koncu posameznega vsebinskega sklopa (izhajam iz primera Angležev; Poglej si
z novimi očmi 1, 2006).
Vsebine predstavim po sklopih, kot je to storil S. Težak (Kreačič, 1996) in kot so predstavljene
v splošnejših pregledih filmske umetnosti. V pomoč je tudi nekaj konkretnih predlogov.
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Vsebine filmske vzgoje
S. Težak jih je razvrstil tako:
- filmska dela
- filmski ustvarjalci
- filmska proizvodnja
- filmska tehnika
- filmski jezik
- filmska kritika
- zgodovina filma
Sam sem vsebine, ki jih podrobneje predstavljam v nadaljevanju, prerazporedil. Ohranil sem
naslednja področja: filmski jezik, filmska proizvodnja (vključuje filmsko kritiko), zgodovina
filma (vključuje filmska dela in ustvarjalce, tudi sodobne), filmska tehnika. Menim, da se
morajo področja pri pouku prepletati, razdelitev je potrebna predvsem za boljši pregled in lažje
načrtovanje filmske vzgoje. Ker so filmska dela sestavni del drugih vsebinskih sklopov, jih
ločeno, kot to stori S. Težak, ne obravnavam – nekaj sem že zapisal le o kriterijih izbire.
Po načelu postopnosti in sistematičnosti bi bilo potrebno vsebinske sklope (oz. cilje) razdelati,
da učenci z nadaljnjim izobraževanjem znanje širijo in poglabljajo. Primer takšne razdelave so
oblikovali člani delovne skupine za osnovnošolsko izobraževanje pri Britanskem filmskem
inštitutu. Predlagajo pet stopenj, kako ˝postati filmouk.˝ Pri svojem delu upoštevam tudi
njihove predloge, za katere pravijo, da so zgolj teoretični in da jih morajo ovrednotiti učitelji s
praktičnimi preizkusi. Poudarek namenim prvim trem stopnjam (Poglej si novimi očmi 1,
2006).
Filmski jezik
Filmska izrazna sredstva (podajam jih s pomočjo opredelitev filmskih teoretikov M. Martina
(1962) in J. Jovanovića (2008) ter S. Pelka (2005), ki je filmsko teorijo priredil za mlade
(Filmski pojmovnik za mlade), pri čemer si dovoljujem določene posplošitve):
- splošne oznake slike (kompozicija, barve, pomenskost ...)
- ustvarjalna vloga kamere (velikost plana, zorni kot, gibanje kamere)
- montaža
- zvočni pojavi (glasba, šum, govor, tišina)
- osvetljava
- kostumografija in scenografija
- prehodi (rez, odtemnitev, zatemnitev, preliv ...)
- posebni učinki
- filmski ritem
- filmski prostor in čas
- literarno-gledališka sredstva (zgradba zgodbe, dramaturgija, liki ...)
- filmska igra
- enote zgradbe filma: fotogram, kader, scena, sekvenca, film (ali: sličica, posnetek,
prizor, epizoda, film)
Izbrana filmska izrazna sredstva nastopajo kot značilnosti žanra. Žanr na ustaljen, značilen
način obravnava določene vsebine (SSKJ, 1993). S. Pelko (2005) opredeli naslednje sodobne
žanre: avtorski film, burleska, biografija, črni film (film noire), detektivka, dokumentarec,
dogma (po danskem filmskem gibanju Dogma 95), drama, erotični film, gangsterski film,
grozljivka, kung-fu, ljubezenski film, melodrama, musical, otroški film, policajka, porno film,
pustolovski film, romantična komedija, srhljivka (thriller), spektakel, vojni film, vestern,
znanstvena fantastika. Sam dodajam še animirani film. Žanri se med seboj tudi mešajo.
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Po predlogih avtorjev angleškega priročnika bi morali biti učenci usposobljeni, da opredelijo
strukturalne značilnosti, kot so glasba, sprememba prizorišča, igralci in podajalci, uporabljajo
ključne izraze, ki se nanašajo na elemente filmskega jezika, ko opisujejo dogajanje v zgodbi,
pri pojasnjevanju osebnih odzivov ter pri opredeljevanju načinov, kako lahko film prikaže
stvari, ki se niso zares zgodile (npr. nasilje, čarovnija), opredelijo različne ravni realizma (npr.
naturalistična drama v primerjavi z risanko), prepoznajo prijeme, kot so flashback, sanjska
sekvenca, pretiravanje, in razpravljajo, zakaj so potrebni in kako so izvedeni, da opredelijo
značilnosti, ki so skupne različnim verzijam generičnega besedila (npr. pravljica v filmu,
knjigi, računalniški igrici), da prestavijo pripovedno sekvenco iz enega medija v drugega (npr.
pesem v film ali fotozgodbo, film v črkovno besedilo ali strip) (Poglej si z novimi očmi 1,
2006).
Filmska proizvodnja
Pri tej temi naj bi učenci spoznali potek nastajanja filma, predlagam pa še poseben poudarek
na promociji in trženju filma.
Prva faza nastajanja filma se imenuje predprodukcija in se dogaja pred snemanjem: Film se
začne z idejo, ki se razvije v scenarij (tega se ponudi producentu, ki zbere sredstva za
realizacijo), scenariju sledita zgodboris (storyboard) in snemalna knjiga. V procesu produkcije
poiščejo lokacije snemanja, na avdicijah preizkusijo igralce, izdelajo kostume in scenografijo
ter posnamejo prizore. Pri večjih filmih pri snemanju sodeluje številna ekipa (režiser, direktor
fotografije, snemalec, ostrilec, asistent režije, tajnica režije, masker ...). V postprodukciji, ki
delno lahko poteka že sproti, posneti material montirajo, film sinhronizirajo, dodajo glasbo,
posebne učinke in napise. Izdelke predvajajo testnim publikam in glede na njihove odzive še
popravljajo in dopolnjujejo.
Končni izdelek tržijo in oglašujejo, s čimer se ukvarja filmska distribucija. Izdelajo
promocijski material (napovedniki oz. trailerji, promocijske fotografije, plakati, spletne strani,
blogi, igrače, ovitki DVD-jev, intervjuji ...), filme prijavijo na filmske festivale (npr. v
Cannesu, Berlinu, Sundanceu; v Ljubljani imamo Liffe), jih predvajajo v kinih ali na spletu
(Grove, 2010). Zanimive so primerjave dohodkov uspešnih hollywoodskih filmov in taktike
velikih korporacij. Studii npr. več zaslužijo od izdelkov (igrače, DVD-ji, ki vključujejo tudi
ponesrečene scene, making of ...) kot od filmov v kinodvoranah. Prav tako prikazovalci
(lastniki kinodvoran) živijo bolj od kokic in kokakole kot od vstopnic (Blatnik, 2008). Nujno je
potrebno izpostaviti vprašanje ciljne publike. Predlagam ukvarjanje z reklamnimi filmi, saj so
ciljna publika oglaševalcev v prvi vrsti prav otroci (Košir in Ranfl, 1996). Predstavimo tudi
pomen filmske kritike in filmske nagrade (Oskar, zlata palma).
Avtorji angleškega priročnika predlagajo, da bi morali biti učenci usposobljeni, da iz špice,
ovitkov in lepakov razberejo naslov, imena igralcev, temo ali žanr, opredelijo široko kategorijo
ciljne publike in pojasnijo razloge za starostno kategorizacijo, pojasnijo razlike med postopki
predprodukcije, produkcije, postprodukcije in prikazovanja, uporabijo ključne besede za
pojasnitev nekaterih načinov trženja in promoviranja filmskih izdelkov ter opredelijo
dejavnike, ki utegnejo prispevati k uspehu izdelka (npr. zvezdnik, žanr, tematika) (Poglej si
novimi očmi 1, 2006).
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Smrkci: filmski plakat
(Vir: http://portal.babycenter.si/Portal-SLODesktopDefault.a
spx?tabindex=2&tabid=1116 (20. 6. 2012))

Zgodovina filma
Mislim, da je učence starosti 9–11 let smiselno seznaniti predvsem z zanimivimi in
presenetljivimi, a hkrati tudi pomembnimi zgodovinskimi trenutki. Mednje uvrščam zgodnejše
tehnološke iznajdbe ter osebe in zgodbe v njihovem ozadju, npr. laterno magico (17. stol.),
fotografsko puško, Edisonov kinetoskop, brata Lumiere, filmske čarovnije Meliesa, delovanje
prvih kinodvoran, inovacije, kot so npr. tresenje ˝kino-vagona˝ in zgodnja 3D tehnika, pojav
montaže (D. W. Griffith, L. Kulešov), začetke Hollywooda in studijski sistem, nemi film in
zvočno spremljavo, nekatere filmske zvezde (C. Chaplin, L. Gish, M. Brando, J. Dean, M.
Monroe ...) in pomembne režiserje (J. Ford, S. Eisenstein, S. Kubrick ...), pojav zvoka, pojav
barvnega filma, moderne posebne učinke (G. Lucas: Vojna zvezd), pojav digitalne tehnologije,
vpeljevanje novih dražljajev (npr. vonj) (G. Soudoul, 1962, Jovanović, 2008, Blatnik, 2009).
Zanimivo bi jim bilo morda pokazati, kakšna pravila so si zadali danski režiserji, ki so
oblikovali Dogmo 95, in kako so to upoštevali (Björkman in Trier, 2007).
Menim, da nikakor ne smemo pozabiti na slovenski film. Omeniti velja npr. K. Grossmana,
avtorja prvih posnetkov na Slovenskem, prva igrana celovečerna filma V kraljestvu zlatoroga
(1931; režiral Janko Ravnik) in Triglavske strmine (1932; režiral Ferdo Delak), v katerih so
igrali pomebni slovenski alpinisti, uspeh mladinskega filma Kekec (pravzaprav trilogije), ki je
celo presegel knjižno predlogo in bil predvajan na vseh celinah (Šimenc, 1996).
Tudi pri obravnavi posameznega izbranega filma bi si lahko pomagali z zgodovinskimi dejstvi
in s tem morda pripomogli k boljšemu razumevanju in večjemu zanimanju.
V angleškem priročniku ni predlogov za to področje.
Filmska tehnika
Več o tem sem napisal v posebnem poglavju o učnih sredstvih in pripomočkih. Nekaj je tudi
prepletanja z zgodovino filma, ki zaobsega razvoj tehnike. Predlagam, da naj učenci filmsko
tehniko čim več samostojno uporabljajo. Pri tem jim učitelj po potrebi lahko pomaga,
najpomembnejše pa se mi zdi, da jim zaupa.
Angleški strokovnjaki menijo, da bi morali biti učenci usposobljeni, da z računalniškim
programom uzaporedijo negibljive ali gibljive podobe, tako da bodo pripovedovale zgodbo ali
posredovale informacijo, dodajo filmski sekvenci glasbo ali komentar, uporabljajo
videopredvajalnik in znajo poiskati posnetke, ki bodo v oporo analizi in diskusiji, načrtajo in
posnamejo kratke sekvence na videu, pri čemer uporabljajo več kot eno gledišče, izgotovijo
animirane sekvence ali optično igračo ter uporabljajo internetne in tiskane vire, da pridejo do
informacij o filmih (Poglej si novimi očmi 1, 2006).
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Kriteriji za izbiro filmov
˝Kriteriji pri izboru filmov se prilagajajo potrebi starostne stopnje, izobrazbene stopnje, družbe,
kraja, včasih tudi danega trenutka (v povezavi z upoštevanjem načela aktualnosti).˝ (Kreačič,
1996, str. 33) To trditev lahko povežem z ugotovitvami Poljakinje J. Koblewske-Wroblowe
(1964), ki temeljijo na opazovanjih psihologov. Pravi, da film, namenjen otrokom od 7 do 11
let, ne sme uporabljati hitre montaže, sestavljajo naj ga predvsem bližnji plani, osebe naj bodo
lahko razpoznavne in naj jih ne bo preveč, zaželeni so enotnost kraja in časa, enaka ločila v
celem filmu (npr. samo zatemnitve) ter napisna špica samo na koncu. Otroci lahko filme
neznanih kultur razumejo narobe. Primerni so lahko tudi filmi za odrasle, v katerih nastopajo
otroci.
Pri nekaterih ugotovitvah Poljakov se mi poraja vprašanje, v kolikšni meri so še aktualne, saj
so raziskave opravili pred množičnim pojavom televizije. Otroci določeno gledalsko znanje
gotovo pridobijo pred domačim zaslonom. Menim, da je pri izbiri gradiv potrebno upoštevati
starost otrok, njihovo predznanje (ki je lahko različno), na ogled ˝eksotičnih˝ filmov pa jih je
potrebno ustrezno pripraviti.
Drug vidik izbire filmskih gradiv predstavljam skozi besede M. Borčić (1997), ki trdi, da ˝so za
uspešno delo filmskega pedagoga koristni in uporabni prav tisti filmi, ki se razlikujejo od
stereotipov, sprožajo dejaven odnos do sporočila in od gledalca zahtevajo, da oblikuje stališče˝
(str. 17) ter da je le estetsko vreden film dober za otroke. S tem se strinjam, nujno pa se mi zdi
z učenci obravnavati tudi estetsko manj vreden film (v učnem načrtu za slovenščino je
predvidena obravnava trivialnega filma). Navsezadnje srečanj učencev s tovrstnimi filmi ne
moremo preprečiti, zato jih je potrebno pripraviti na kritičen odnos do njih.
Zanimivo se mi zdi ravnanje Dušana Rutarja (2008), ki je v sklopu predavanj o filmu za otroke
in starše predvajal tudi odlomke iz zahtevnejših filmov, npr. sanjsko sceno iz Bergmanovih
Divjih jagod in sceno s šahom iz Sedmega pečata.
Vsekakor je otrokom potrebno ponuditi široko izbiro filmskih gradiv, kar so zapisali tudi
avtorji angleškega priročnika. Predlagajo vsebine iz različnih svetovnih kultur, različne sloge
animacije, različne žanre, televizijske vsebine, kratke in celovečerne filme, zgodovinske in
sodobne filme, družinske video posnetke idr. (Poglej si novimi očmi 1, 2006)

Konkretni predlogi filmov ter virov in literature za učence in učitelje
Filmi
Filmski pedagogi priporočajo predvsem kratke filme, ki jih v isti uri lahko večkrat predvajamo.
Angleži (http://mediaed.org.uk (24. 2. 2012)) poročajo, da so se dobro obnesle reklame, saj
vsebino predstavijo v kratkem času in zgoščeno. Izogibali naj bi se aktualnim reklamam.
Uporabimo lahko tudi odlomke daljših filmov: navadno začetne in ključne scene. Kot
vzpodbudo za otroško ustvarjalnost uporabljajo tudi avantgardne filme.
Navajam pregled filmskih gradiv s svojimi predlogi, upoštevam pa tudi dela, ki so jih pri
pouku preizkusili angleški filmski pedagogi. Številna našteta dela, zlasti krajša in starejša, so
dostopna na internetu (www.youtube.com, www.openculture.com/freemoviesonline).
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Slika 8: D. Vertov: Mož s kamero (1929)
(Vir: http://www.medienkunstnetz.de/works/dermann-mit- derkamera/images/2/ (20. 6. 2012))

Slika 9: Spletna stran z brezplačnimi filmi
(Vir: http//www.openculture.com/freemoviesonline (20. 6. 2012))

-

-

-

-

reklame (uporabna in zanimiva se mi zdi spletna stran, ki ˝oglašuje˝ vrednote:
http://www.values.com/media, velika izbira je tudi na YouTubu; predlagam reklame za
Pepsi in Coca-Colo, ker imajo zgodbo, in filmske napovednike (trailer, teaser trailer))
kratki filmi (R. Polanski: Človeka z omaro (Dwaj ludzie z szafa, 1958); M. Turk:
Robutanje koruze, 2009; nekateri izmed filmov iz zbirke Cinema 16: European Short
Films; animirani filmi: D. Vukotić: Surogat, 1961; filmi iz serije Bacek Jon (Shaun The
Sheep); slovenske risanke)
avantgardni filmi (G. Melies: Potovanje na luno (Le voyage dans la lune, 1902); H.
Richter: Dopoldanski strah (Vormittagsspuk, 1928); Džiga Vertov: Mož s kamero
(Chelovek s kino-apparatom, 1929); dela avantgardnih ustvarjalcev, kot so Jonas
Mekas, Stan Brakhage, Jean-Gabriel Perriot (http://www.jgperiot.net/))
celovečerni filmi (J. Gale: Kekec, 1951; J. Kavčič: Sreča na vrvici, 1981; O. Welles:
Državljan Kane (Citizen Kane, 1941) – velja za film z vsemi pomembnimi značilnostmi
in je zelo pogost pri poučevanju o filmu, a morda za mlajše otroke manj primeren; S.
Leone: Bilo je nekoč na zahodu (C'era una volta il West, 1968) – vestern; Y. Zhang:
Junak (Ying xiong, 2002) – kitajski film z izrednimi posebnimi učinki; S. Kubrick:
2001: Vesoljska odiseja (2001: A Space Odissay, 1968) – znameniti rez, ki povzame
človekovo evolucijo; A. Tarkovski: Ivanovo otroštvo (Ivanovo detstvo, 1962) – izrazita
estetika, primer sanjske scene; W. Herzog: Grizzly Man, 2005 – dokumentarni film; G.
Tornatore: Kino Paradiž (Cinema Paradiso, 1988) – pogled v zakulisje in zgodovino
kina; H. Miyazaki: Čudežno potovanje (Sen to Chihiro no kamikakushi, 2001) –
animirani film; S. Spielberg: E. T. vesoljček (E. T.: The Extra-Terrestrial, 1982); V. De
Sica: Čistilci čevljev (Sciuscia, 1946); filmi s superjunaki, kot sta Spiderman, Batman;
R. Montgomery: Lady in the lake, 1947 – film noire, subjektivna kamera z zornega kota
detektiva skozi celoten film)
nemi filmi (filmi iznajditelja montaže D. W. Griffitha; C. Chaplin: Otrok (The Kid,
1921), Zlata mrzlica (The Gold Rush, 1925), Moderni časi (Modern Times, 1936) idr.;
L. Reiniger: Dogodivščine princa Ahmeda (Die Abenteuer des Prinzen Achmed, 1926)
– prvi celovečerni animirani film)
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Slika 10: Fotogrami iz filmov; C. Chaplin: Otrok (1921); Lumiere: Zalivalec rož (1895); G. Melies:
Potovanje na luno (1902) (Viri: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chaplin_The_Kid_2_crop.jpg (20. 6. 2012);
http://www.odysseeducinema.fr/burlesque.php (20. 6. 2012); http://cometoverhollywood.com/tag/george-melies/(20. 6. 2012))

-

-

filmi ˝brez montaže˝; uporabljajo se lahko za uvajanje montaže (brata Lumiere:
Zalivalec rož (L'Arroseur Arrosée, 1895); A. Hitchcock: Vrv (Rope, 1948) – film ima
nekaj skritih rezov, ki jih učenci lahko skušajo najti, a morda je prezahteven; A.
Sokurov: Ruski zaklad (Russkiy kovcheg, 2002))
filmi po knjižnih predlogah (T. Burton: Charlie in tovarna čokolade (Charlie and the
chocolate factory, 2005); M. Stuart: Willy Wonka in tovarna čokolade (Willy Wonka &
the chocolate factory, 1971) – lahko primerjamo filma po isti predlogi; S. Spielberg:
Jurski park (Jurrasic park, 1993); P. Jackson: Gospodar prstanov (Lord of the rings,
2001); filmi o Harryju Potterju; več verzij filma Robinson Crusoe; Zgodbe iz Narnije)

Slika 11: Charlie in tovarna čokolade; verziji iz l. 1971 in 2005 (Vira: http://beigeapparel.com/new/index.php?page=2,
http://tasteofthomastown.wordpress.com/2011/09/22/axel-confirmed-willy-wonka/willy_wonka_stor_173323m/ (20. 6. 2012))

-

filmske predelave – remake; smiselno si je ogledati odlomka z isto vsebino in
primerjati izvedbi (King Kong (1933, 1976, 2005); več primerov na
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_film_remakes (24. 2. 2012))
filmi o nastajanju filmov – making of (Levji kralj (The Making of 'The Lion King',
1994); dodatki na DVD-izdajah posameznih filmov)
glasbeni videospoti
televizijske oddaje in nadaljevanke (poročila, aktualni resničnostni šov, ˝limonade˝)
amaterski posnetki (družinski filmi, izdelki otrok (nagrajenci festivala otroškega filma
Zoom; http://www.e-zoom.si/) ...)
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Viri in literatura za učence
- Pelko, S. (2005): Filmski pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.
- Sadoul, G. (1962): Moč filma. Ljubljana: Mladinska knjiga.
- Kavčič, B., in Vrdlovec, Z. (1999). Filmski leksikon. Ljubljana: Modrijan.
- Grove, E. (2010): 130 projektov za uvod v snemanje filmov. Ljubljana: Umco,
Slovenska kinoteka.
- knjižne predloge (Kekec, Charlie in tovarna čokolade, Robinson Crusoe, Harry Potter
...)
- scenariji (v slovenščini: Na svoji zemlji, Zadnja večerja, V leru, Petelinji zajtrk,
Iztrebljevalec (Blade runner, 1982))
- različni stripi, npr. Mustrovi o Trdonji, Zvitorepcu in Lakotniku, iz otroških revij Miki
Miška in Tom & Jerry, dela Renéja Goscinnyja s soavtorji: Asterix, Mali Nikec, Srečni
Luka, Iznogud
- otroške knjige o posameznih filmih, npr. Vojna zvezd (navadno z veliko slikami)
- http://www.imdb.com
- http://www.youtube.com
- http://www.openculture.com/freemoviesonline
Viri in literatura za učitelje
Priporočena strokovna literatura s področja filma
- Ganetti, L. (2008). Razumeti film. Ljubljana: Umco, Slovenska kinoteka.
- Jovanović, J. (2008): Uvod v fiilmsko mišljenje. Ljubljana: Umco, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti.
- Martin, M. (1963): Filmski jezik. Ljubljana: Mladinska knjiga.
- Figgis, M. (2008): Kako narediti film z digitalno tehnologijo. Ljubljana: Umco,
Slovenska kinoteka.
- filmske revije (Ekran, Kinotečnik)
Priporočeni strokovni viri in literatura o filmski vzgoji
- Borčič, M. (1997): Z glavo ob zid; Filmska vzgoja včeraj – za danes in jutri. Ljubljana:
Infomedia 3 Filming.
- Borčič, M., in Nakrst, M. (1984): Uresničevanje filmske vzgoje v osnovni šoli.
Ljubljana: DDU Univerzum.
- Britanski filmski inštitut (2006): Poglej si z novimi očmi 1. Ljubljana: Umco, Slovenska
kinoteka.
- Težak, S. (1990): Metodika nastave filma. Zagreb: Školska knjiga.
- publikacije Slon (izdaja Kinodvor)
- http://mediaed.org.uk
- http://www.filmeducation.org
- http://wiki.zum.de/Filme_und_Videos_im_DaF-Unterricht
V poštev pridejo tudi vsi viri in literatura za učence.
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3. Praktični del
Cilj
Na primeru filmske delavnice pokazati praktično vrednost nekaterih predstavljenih možnosti za
uresničevanje filmske vzgoje v osnovni šoli ter odzivanje učencev nanje.
Raziskovalna vprašanja
- Kako se izbrane učne metode in oblike obnesejo v učni situaciji? So primerne za doseganje
zastavljenih ciljev? Kako se nanje odzivajo učenci? Kakšne so njihove morebitne
pomankljivosti? Kaj in kako bi lahko izboljšali? Kaj in kako bi lahko vključili tudi v redni
pouk?
- Ali so izbrane filmske vsebine primerne glede na razvojno stopnjo in predznanje učencev?
Ali bi bilo kaj smiselno spremeniti?
- Kakšna je motivacija učencev za delo s tehničnimi sredstvi? Kakšne težave lahko nastopijo
pri delu z njimi?
Raziskovalna metoda
Študija primera.
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Refleksije pedagoškega dela pri filmski vzgoji
Na Osnovni šoli Trzin sem od 15. 3. do 31. 5. 2012 vodil filmsko delavnico za učence od 4. do
6. razreda. Delavnica je potekala enkrat tedensko po 2 šolski uri, redno jo je obiskovalo 15
učencev (prijavnico jih je oddalo 23), srečali pa smo se 11-krat. Izdelke smo predstavili 7. 6.
2012 na projekciji v dvorani M. Ručigaj v Trzinu.

I.

15. 3. 2012

Cilji:
-

odgovorijo na vprašanja za ugotavljanje predznanja
ugotovijo razlike med filmom in fotografijo
spoznajo tehnično opremo skozi čas in ravnajo s sodobno opremo
posnamejo kratek film (30 s) o prijatelju brez montaže
izdelajo optično igračo taumatrop
razmislijo, v čem je film D. Vertova Mož s kamero poseben, drugačen

Presenetilo me je število učencev, nekateri so namreč prijavnice oddali šele na prvem srečanju.
Tako se je zbralo 18 učencev: 6 iz četrtega razreda, 5 iz petega in 7 iz šestega. Deklet je bilo 5,
dečkov pa 13. V pogovoru, zakaj so se prijavili oz. kaj pričakujejo, so navedli:
- da bi radi snemali,
- ker jih film zanima,
- ker bi radi sami naredili film.
Zanimiv je pregled kratkih vprašalnikov za ugotavljanje predzanja.
Kaj že znam
1. Naštej 3 najljubše filme.
2. Kaj misliš, kaj je film?
3. Kaj misliš, v čem se film razlikuje od resničnosti?
4. Kaj misliš, kdaj so posneli 1. film? Obkroži.
a) pred 200 leti
b) pred 500 leti
c) pred 100 leti
č) pred 50 leti
5. Ali veš, kateri ljudje delajo pri filmu? Poskušaj jih nekaj našteti.
6. Ali kakšni filmi niso primerni za otroke? DA/NE Pojasni, zakaj tako misliš.
1. Med najljubšimi filmi so učenci največkrat navedli naslednje filme: Pirati s Karibov (1–4),
Harry Potter, Gospodar prstanov, Sam doma, Denis Pokora, Johny English, Gremo mi po
svoje, in slovensko nadaljevanko Moji, tvoji, najini. Po enkrat so omenili naslednje filme:
James Bond, Misija nemogoče, King Kong, Mama mia, Godzila, Karate kid, Dirka smrti, Iron
man, Črna modela v belem, Obuti maček, Divjakinja, Borat, Samo še 60 sekund in serijo
Družinski človek. Slovenske filme so navedli zlasti mlajši učenci (4. razred). Prevladujejo
ameriški filmi: fantastični, otroški, akcijski in komedije.
2. Podajam zanimivejše trditve učencev po razredih. 4. razred: ˝Film je izmišljena ali resnična
zgodba.˝ ˝Film je sneman prizor. Animiran film je pa skupina prizorov.˝ ˝Film je dogodek, ki
se dogaja.˝ ˝Film je nadaljevanka.˝ 5. razred: ˝Film je dolg posnetek.˝ ˝Film je nekaj, kar
posnamemo in nato komu pokažemo.˝ ˝Film je posnet prizor.˝ ˝Film so posneti ljudje, ki
igrajo.˝ 6. razred: ˝Film so slike, ki se povezujejo med seboj.˝ ˝Film je slika, ki se premika.˝
˝Film je sestavljen iz posnetkov ali slik.˝ ˝Film je video, ki ga igrajo in zraven snemajo.˝
˝Mislim, da je film 'posnetek' nečesa, kar si je nekdo izmislil.˝
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3. Učenci se zavedajo, da se film in resničnost razlikujeta. Morda bi bilo bolje vprašanje
zastaviti drugače: Kaj misliš, ali se film razlikuje od resničnosti? Po čem to sklepaš?
Podajam zanimivejše odgovore po razredih. 4. razred: ˝V filmu nekaj eksplodira in ga samo
odnese, ni ranjen.˝ ˝Film snemajo in tudi na računalniku kaj naredijo.˝ ˝V resničnosti kakšnih
stvari ni mogoče narediti kot v filmu.˝ ˝V filmu živali govorijo.˝ 5. razred: ˝V filmih so
nadnaravne stvari.˝ 6. razred: ˝V filmu igralci igrajo in je vse napovedano.˝ ˝V filmu je vse
izmišljeno.˝ ˝Ker se večina filmov konča srečno, kar je v resničnem svetu skoraj nemogoče,
nekateri pa so nasploh čisto nerealistični.˝
4. Učenci se zavedajo, da film ni nekaj zelo starega. Nihče ni obkrožil odgovora ˝pred 500
leti.˝ Enako število (6) jih je obkrožilo odgovore a), c) in č).
5. Med filmskimi delavci so največkrat navedli igralca, režiserja in snemalca (oz. kamermana).
Omenili so še scenografa, kostumografa, montažerja, glasbenika.
6. Učenec 6. razreda je zapisal, da so vsi filmi primerni za otroke, če si jih otroci upajo gledati.
Vsi ostali so odgovorili, da niso vsi filmi primerni za otroke. Med neprimernimi so navedli
zlasti grozljivke (˝Če gledaš grozljivko, te je ponoči lahko zelo strah.˝), omenili so tudi nasilje
in pornografijo (˝Ker še nismo dovolj odrasli za porno film.˝).
Učenci so hitro navedli nekatere razlike med filmom in fotografijo. Prva ugotovitev je bila, da
je fotografija ˝pri miru,˝ film pa se giblje. Dodali so še, da ljudje v filmu govorijo, na
fotografijah pa ne, da je za filme značilen zvok (nekdo je dodal, da to ni nujno), ter da se v
filmu nekaj zgodi, medtem ko na fotografiji ne. Ugotovitve sem beležil na tablo.
Pri ogledu jamskih slikarij je učenka brž ugotovila, da prikazujejo gibanje, ker so podobe
nanizane v zaporedju kot pri gibanju. Na vprašanje, ali so slikarije bolj podobne filmu ali
fotografiji, so odgovorili, da ničemur – da so pač slike. Domnevam, da je vzrok za to v
realističnosti podob.
Pri ogledu fotografij tehničnih izumov so bile reakcije otrok različne. Pri nekaterih so glasno
izražali presenečenje, navajali filme oz. risanke, kjer so podobne naprave že videli (npr. Popaj),
medtem ko je učenec izjavil, da ga izumi dolgočasijo. Isti učenec se je zgražal tudi nad
napovedjo odlomka iz črnobelega filma (Mož s kamero). Njegov sošolec mi je na koncu na
lastno pobudo zaupal, da je učenec tudi pri rednem pouku težaven. Na delavnici je večkrat
glasno izrazil svoje nezadovoljstvo, stvar označil za nezanimivo ali dolgočasno in tudi pri
deljenju v pare je sprva ostal brez para. Ker je glasno izražal nezanimanje, sem mu dejal, da
delavnico obiskuje prostovoljno in da ni potrebe, da prihaja, če ga ne veseli. Na koncu je
večkrat vprašal, ali lahko že gre domov. Vseeno pričakujem, da bo prihodnjič spet prišel.
(Učenec je redno obiskoval delavnico in ni več povzročal težav.) Največ navdušenja je izzval
ogled delovanja zoetropa, ko se negibne sličice začnejo gibati.
Ogledali smo si zadnjih 6 minut filma D. Vertova Mož s kamero (1929). Sprva so bili učenci,
zlasti skupina dečkov iz 6. razreda, precej glasni. Domneval sem, da jih film ne zanima.
Učenec iz 5. razreda je ob glasbi začel plesati v klopi, na filmu so bile plesalke. Začetni
razposajenosti je sledila tišina, ne toliko zaradi mojega posredovanja kot zaradi zanimanja za
film – vsaj pridušeni vzkliki začudenja in presenečenja so izražali to. Na filmu so se namreč
zanimivo prepletali tramvaji v večkratni ekspoziciji, največje zanimanje pa je sprožil
kamerman, ki kot velikan stoji nad množico ljudi. V pogovoru so nekateri dejali, da je bil prvi
del odlomka zabaven, potem je postalo dolgočasno. Poudaril sem, da sprejmem tudi takšno
mnenje: da je film dolgočasen. Mislim, da bi to izhodišče lahko bolje izkoristil. Najprej z
vprašanjem, zakaj se nekomu film zdi dolgočasen, in še, ali se komu ne zdi dolgočasen ter
zakaj. Učenci so dejali, da film nima zgodbe, za glavno osebo so določili snemalca, nekdo pa
je dejal, da so glavni akterji gledalci. Zanimivo se mi zdi opažanje učenke, ki je kot nekaj
posebnega iz filma navedla ponavljanje istih ˝slik.˝ Učenec je dejal, da ga odlomek spominja
na film King Kong, zaradi podobnih starinskih kamer. Ugotovil sem, da odzivi otrok lahko
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pomenijo povsem nasprotne stvari: lahko med delom filma govorijo, na koncu pa rečejo, da se
jim je zdel ta del najboljši. Ali drugače: so povsem tiho, nekateri zaradi dolgočasja, drugi pa
prav nasprotno zaradi zanimanja. Najbolj natančno otroško doživljanje po mojem mnenju
opredelijo njihovi vzkliki presenečenja in začudenja.
Občutek sem imel, da film učenke bolj zanima, tudi njihovi komentarji so bili vsebinsko
bogatejši. V nekaterih trenutkih pa sta tudi učenki 6. razreda prenehali gledati film.
Sklenem lahko, da z vidika motivacije izbor odlomka ni bil najboljši. S tem ne mislim toliko
vsebine kot dolžine odlomka; moral bi biti krajši.
Največ zanimanja je sprožilo seznanjenje s pravo tehnično opremo. Učencem sem v krogu
pokazal osnovne funkcije snemanja in priprave kamer ter stojal. Nekaterim so se mnoge stvari
zdele samoumevne, saj imajo izkušnje s fotoaparati. Mislim, da jim moram jasno povedati, da
se njihovo predznanje razlikuje, za varno ravnanje z opremo pa morajo biti osnovne stvari
jasne vsem. Dobro se mi zdi, da sem učence že sproti usmerjal, naj nekatere prikazane stvari
ponovijo sami: npr. določil sem težavnega učenca, da je sam namestil ploščico na kamero in leto na stojalo. Prav tako je vsak lahko prijel za ročico stojala in zasukal kamero ter pogledal
skoznjo. Učenka si je z roko zakrila obraz, ko se je kamera usmerila vanjo. Nekateri učenci so
bili zelo pogumni in so želeli ves čas upravljali z opremo, medtem ko so zlasti učenke
opazovale bolj iz ozadja in sem jim moral posebej zagotoviti možnost, da so rokovale z
opremo.
Zaradi velikega števila učencev (18) in malo opreme (kameri in fotoaparat) sem snemalno vajo
organiziral drugače, kot sem si zamislil. Najprej so se razdelili na pare, pri čemer naj bi 3 pari
snemali, ostali učenci pa bi si pobliže ogledali filmski trak in izdelali optično igračo iz papirja.
Vendar so se učenci že spontano povezali v tri štiričlanske skupinice in dva para (dve učenki
sta morali predčasno oditi), zato sem dovolil, da snemajo v večjih skupinah, pri čemer je moral
vsakdo poskusiti ravnati s kamero ter biti posnet. Glavni namen vaje je bil, da učenci spontano
napravijo nekaj posnetkov, kar bi mi služilo tudi kot del ugotavljanja predznanja. Z nastopom
pred kamero bi se tudi predstavili vsem sošolcem. Mislim, da bi moral zahtevati, da pred vajo
kameri snamejo s stojal in ju ponovno namestijo oz. lahko snemajo iz roke; zaradi izhodiščne
postavitve kamer na stojali sta kameri večinoma mirovali, kreativno raziskovanje otrok pa je
bilo omejeno (nekaj je bilo zasukov, še več pa zooma). Zanimivo se mi zdi, da je učenec skušal
posneti prostor pod širšim kotom, v ta namen je že 'odzoomiral,' nato pa me je vprašal, kako bi
posnel še več prostora. Svetoval sem mu, naj prestavi kamero skupaj s stojalom. Zaradi tega
dogodka menim, da jih je stojalo omejevalo.
Učenci so hitro predlagali že svoje ideje za filme, npr. reklamo. Sprejel sem njihovo pobudo in
dejal, naj zamisli poskušajo posneti. Tudi v prihodnje pričakujem več njihovih predlogov, ki
jih bom z veseljem upošteval in po potrebi vzpodbujal.
Na posnetkih so prevladale teme, ki jih videvajo v vsakdanjem življenju. Dve skupini (4., 5.
razred) sta npr. posneli televizijska poročila oz. vremensko napoved; ena je za to izkoristila
stenski zemljevid Slovenije, druga je vreme napovedovala kar na razstavljenih otroških risbah
('na mački bo oblačno ...'). Skupina učencev iz 4. razreda se je odločila za reklamo, posneli so
dve: za bonbone in telefon. Učenci 6. razreda so posneli različico videospota in več skečev
(npr. na temo ˝piflarjev˝).
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Slika 12: Fotogrami iz posnetkov s prvega srečanja. Na prvem televizijska poročila, na drugem vremenska
napoved, na tretjem reklama, na četrtem videospot. (Foto: U. Marolt)

Filmi so bili posneti v enem kadru. Veliko je bilo govorjenega besedila. Kameri na stojalih so
sukali levo in desno, uporabili so tudi zoom. Gibanje kamere je bilo pogosto zelo hitro, zato je
posnetek težko gledljiv. Nekateri učenci so s kamero raziskovali (zoom, zasuki), drugi so le
beležili dogajanje pred njo. Sodelovanje učencev je najbolj prišlo do izraza pri učencih 6. in 4.
razreda, ki so se pred snemanjem dogovorili o dogajanju.
Veliko zanimanja so pokazali tudi za ogled filmskega traku pod lupo. Ugotovili so, da so
sličice skoraj enake. Eden izmed ciljev, spoznati, da je film zgrajen iz množice sličic, je bil
uspešno dosežen. Za optične igrače so več zanimanja pokazale učenke in mlajši učenci. Zaradi
pomanjkanja časa jih nismo napravili, nekateri so z delom le začeli. Učenca sta mi na kasnejših
srečanjih pokazala svoje izdelke, ki sta jih napravila doma.

II.

22. 3. 2012

Cilji:
- komentirajo svoje posnetke s predhodnega srečanja
- spoznajo zgradbo stripa in po analogiji še filma (izrazi kader, posnetek, rez)
- na primeru prepoznajo kader in rez
Tokrat je bilo 13 učencev, 8 deklic in 5 dečkov, nekateri so prejšnjič manjkali. Z veliko
zavzetostjo so sestavljali sličice stripa v pravi vrstni red. Mislim, da je bila vaja za mlajše
učence (4. razred) prezahtevna, sličic je bilo preveč (30 za par učencev). Učenci 6. razreda so
vajo uspešno opravili in so imeli še čas za branje dodatnih stripov (Grimmove pravljice v
stripu, Slovenske ljudske pravljice (in ena nemška) v stripu – k stripom so se z velikim
veseljem vračali tudi kasneje, ko so predčasno zaključili z delom, in obljubil sem jim, da jih
prinesem tudi prihodnjič). Učenci 4. razreda so uspešno sestavili začetek stripa, v katerem se
zgodi tudi telefonski pogovor. Našli so več različnih rešitev. V pogovoru je učenka dejala, da z
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napačnim urejanjem sličic lahko dobimo nesmisel ali nekaj smešnega. Našteli so naslednje
razlike med sličicami iz stripa (navajam jih v vrstnem redu, kot so jih našteli in kot sem jih
zapisal na tablo): različno besedilo, oblika, kraj dogajanja, velikost, slika. Zadnjo razliko je
prispevala učenka 4. razreda, pokaže pa, da je precej zahtevno analizirati slike; ko sem jo
vprašal, kaj natanko misli s tem, da se slike razlikujejo v ˝sliki,˝ je s svojim odzivom le
dodatno nakazala, da sicer opaža razlike, ne zna pa jih ubesediti. Na vprašanje, s čim so si
pomagali pri povezovanju sosednjih slik, so najprej odgovorili, da z besedilom. Nato so dodali,
da tudi s slikami, natančneje z dogajanjem na njih ter s krajem dogajanja in z osebami.
Ogledali smo si enominutni film Honesty (Poštenost; dostopno na http://www.values.com/inspirational-stories-tv-spots/91-Classroom). Učencem sem povedal, da jim bom med filmom
sproti na glas prevedel, kar je v angleščini (dva napisa). Ogled je potekal v popolni tišini,
zanimanje je bilo veliko. Posebej moram omeniti reakcijo učenca iz 4. razreda, ki je poskočil
na stolu, ko je v filmu učiteljica udarila z ravnilom. Tako se je odzval tudi pri kasnejših (štirih)
ogledih, potrjuje pa ugotovitev poljskih raziskovalcev, da se otroci lahko ustrašijo nenadnih
zvokov. V pogovoru o tem, kako bi ravnali v situaciji, kot smo jo videli v filmu (učenec med
testom prosi sošolca za rešitev), sta učenca doživeto predstavila svoji nasprotujoči si mnenji.
Več težav kot pri primerjanju sličic stripa so imeli pri ugotavljanju podobnosti med stripom in
filmom. Učenka 6. razreda, ki je strip sestavila v celoti, je brž ugotovila, da se zgodbi filma in
stripa zaključita s presenečenjem. Ta opazka se mi zdi zelo dobra. Naslednje ugotovitve so
bile, da imata oba, strip in film, zgodbo oz. dogajanje, da strip za govor uporablja oblačke, film
pa zvok, ter da se v obeh pojavlja gibanje (v stripu nakazano s črticami ob liku).
Po ponovnem ogledu so zgodbo filma narisali v 3–5 slikah. Rešitve so bile različne (slika 13),
opazil pa sem, da so se močno približali stripovskemu risanju. Učenec 6. razreda je npr. narisal
oblačke z besedilom tudi tam, kjer v filmu ni besedila. Mnogim se je zdelo pomembno
uporabiti vse besedilo iz filma (napis na tabli: matematični test, napis na listku: ne goljufajva
ali kar v angleščini: let's not cheat). Pojavili so se tudi stripovski znaki, npr. črtice za gibanje,
vprašaji v zraku za nerazumevanje. Največ težav sta imeli učenki 4. razreda, ki sta risali zelo
počasi in tudi brisali, čeprav sem poudaril, da ni treba biti zelo natančen. Ugotovil sem, da v
izdelkih posameznega učenca prevladujejo slike v istem planu. Učenka je npr. narisala zgodbo
v 5 slikah v splošnem planu in v 1 sliki v bližnjem (napis na listku kot ga vidimo v filmu).
Like povsod vidimo v obraz od spredaj (anface), čeprav so ponekod narisani v profilu.
Učenec, ki je vsem sličicam dodal oblačke z besedilom, je vse narisal v bližnjih planih. Drugi
učenec je na prvi sliki narisal prvi kader iz filma, ko vidimo razred skozi mrežasto uokvirjeno
okno – daljni plan. Naslednje slike so v splošnem planu, na zadnji je le napis z listka (morda
mišljen kot detajl). Na slikah v splošnem planu so poudarjeni za zgodbo pomebni detajli, npr.
ravnilo, pisalo, listek. Iz analize risb lahko sklepam, da učenci film sprejemajo predvsem kot
zgodbo. Pomembno se jim zdi dogajanje in ne toliko, kako je dogajanje prikazano. Pričakoval
sem namreč več slik s prerisanimi filmskimi kadri (enaka velikost plana, zorni kot). Takšne
slike so se sicer pojavljale, vendar jih je bilo presenetljivo malo. Dodali so, da se njihove risbe
razlikujejo od filma v tem, da niso resnične (s tem so mislili, da niso realistične kot film).
Poudarjanje realističnosti filma sem že večkrat zasledil. V vprašalniku o predznanju so
zapisali, da se film in resničnost razlikujeta, kar so utemeljili večinoma s tem, da so v filmu
mogoči neverjetni dogodki (čarovnije, govor živali ipd.) Zanimivo bi bilo ugotoviti, kako
dojemajo krajšanje časa z montažo – kot nekaj nerealističnega?
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Slika 13: Primeri zgodbe v slikah po ogledu kratkega filma Honesty. (Foto: U. Marolt)
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Ker pri primerjavi stripovskih sličic med seboj in s filmom učenci niso navedli različnih točk
gledanja, sem se ponovno vrnil k stripu. Ugotavljali smo pomen izbranih sličic (primerjava
splošnega in bližnjega plana). Dejali so, da sličica s splošnim planom pove, kje se dogaja,
komu se dogaja in še nekaj o liku (da je bogat). Slika z bližnjim planom pove, kako se lik
počuti (presenečenje, začudenje). Tega na splošnem planu ne vidimo. (Izraza ˝plan˝ z učenci
nisem uporabljal.) Podobno so ugotavljali pri ogledu fotogramov iz filma: splošni plan pove,
da se dogaja v razredu med poukom, bližnji predstavi učiteljico (ker je noseča, pomeni, da ima
najbrž rada otroke, ravnilo pomeni, da je stroga – po besedah učenke 6. razreda). Učenec 4.
razreda je pravilno strnil, da se sličice razlikujejo v položaju, od koder so bile snemane. To je
bil temeljni cilj vseh primerjav in hotel sem, da to učenci resnično opazijo sami – zato sem jih
skušal usmerjati le z vprašanji in prikazovanjem vizualnega materiala. Po analogiji sem iz
ugotovitve, da strip sestavljajo slike, izpeljal, da film sestavljajo posnetki oz. kadri (pojma sem
zapisal na tablo).
Pri ponovnem ogledu filma so učenci plosknili ob vsaki spremembi položaja snemanja, torej
ob vsaki spremembi kadra. Naloga se jim je zdela zabavna in so pozorno sodelovali. Tudi sam
sem bil navdušen nad njihovim odzivom. Največ težav so imeli, kjer so se kadri izmenjevali
zelo hitro. Število kadrov so ocenili na 15–30, večinoma okrog 25; vsi so navedli premajhno
število (v resnici jih je 43). Pri novem ogledu so jih vsak zase prešteli. Točno število je
ugotovil le učenec 4. razreda, mnogi so se zmotili za 1–3 kadre, kar je zelo dobro.
Z vprašanji in opazovanjem sem jih skušal pripeljati tudi do pojma rez. Izkazalo se je, da
poznajo izraz ˝cut,˝ vendar ga povezujejo s klapo, ki se pojavi pred kamero ob koncu posnetka
(˝making of˝ filmi). Na primeru filmskega traku sem jim pojasnil, da so včasih trak rezali (zato
rez) in lepili skupaj. Ogledali so si ga in ugotovili, da rez nastopi na mestu, kjer se sosednji
sličici (fotograma) močno razlikujeta.
Zaključili smo z močno pričakovanim ogledom posnetkov s predhodnega srečanja. Reakcije
otrok so bile različne. Učenec iz 4. razreda si je takrat, ko se je pojavil na platnu, z dlanmi
pokril obraz, nato še ušesa, dejal je, da ga je sram. Tudi pri drugih je bilo opaziti nekaj
zadržanosti, učenki 6. razreda pa sta se svojim posnetkom predvsem smejali. Ob posnetkih
sošolcev so se večinoma smejali. Učenca 5. razreda sta želela svoje posnetke še enkrat videti.
Brez težav so našli napake pri snemanju, vzroke zanje in rešitve. Zmotilo jih je tresenje kamere
oz. stojala s kamero, hitri in neprestani premiki, zaradi česar se ne vidi prikazovanega, neostra
slika zaradi prevelikega zooma, temen obraz zaradi svetlobe v ozadju (presenetilo me je, da so
sami slednje zelo natačno komentirali). Ogled sem izkoristil tudi za pogovor o številu kadrov,
kar je dodatno podkrepilo razumevanje. Ugotovili so, da so njihovi izdelki posneti večinoma v
enem kadru, v enem primeru pa v več kadrih.
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29. 3. 2012

Cilja:
- v prostoru postavijo kamero, kot ustreza kadru/posnetku v fimu Honesty (Poštenost)
- napravijo zgodboris za dano situacijo in vajo posnamejo
Po kratki ponovitvi o kadru so učenci ploskali ob spremembah kadrov v reklami za Pepsi.
Mnogi so imeli težave (zlasti tisti, ki so nazadnje manjkali), saj so bile menjave kadrov precej
hitre. Štetje kadrov je pokazalo, da je bila naloga prezahtevna. Mnogi so jih našteli komaj
polovico. Med ploski sem opazil, da so nekateri plosknili tudi, ko se je kamera le premaknila
(npr. z obraza meniha na zastavo nad njim). Na dveh primerih smo ugotovili, da je premik
kamere del enega kadra. Nujno bi bilo pokazati odlomek, v katerem se kadri izmenjujejo
počasi – da bi vsi učenci lahko sledili in uspešno rešili nalogo.
Film Honesty smo rekonstruirali kader za kadrom, napravili smo le fotografije, ne posnetkov.
Učenci so se sami javili za igralce, hitro so poskrbeli tudi za rekvizite (npr. pulover pod majico
kot trebuh učiteljice). Določil sem učenca, da je vrtel film naprej in ustavil ob vsakem
naslednjem kadru. V parih so učenci iskali pozicije kamer v razredu, ki bi ustrezale pozicijam v
filmu. Zelo radi so delali s kamero in so komaj čakali, da pridejo na vrsto. Mlajši učenci so
imeli več težav, hitro so se zadovoljili s postavitvijo kamere, bili so manj natančni. Starejši so
posneli več fotografij, če niso bili zadovoljni s prvo. Pomankljivost dejavnosti je bila, da
nekateri učenci niso bili ves čas zaposleni. Rešitev vidim v nalogi, da bi ti beležili položaje
kamere na tlorisu prizorišča (na tablo ali vsak na svoj list).
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Slika 14: Rekonstrukcija prvih 7 kadrov kratkega filma Honesty v fotografijah (na prvi fotografiji je v
ozadju vidna projekcija filma). (Foto: učenci)

Pred risanjem zgodborisov sem pokazal odlomke (Toy story, Taxi driver), v katerih istočasno
vidimo film in skice kadrov iz zgodborisa (storyboarda). Pomembno se mi je zdelo, da primeru
animiranega filma dodam še primer klasičnega (realističnega) filma. Pojasnil sem, da tudi pravi
filmarji rišejo, in kar se mi zdi pomembneje, da se učenci z risanjem pripravljajo na snemanje,
saj pri risanju razmišljajo filmsko. Ko sem napovedal risanje, ni bilo niti najmanjšega vzdiha v
znak ugovarjanja. Dobro je bilo, da sem postavil časovno omejitev, med delom pa sem jih še
dodatno opozarjal, koliko časa ostaja. Situacijo, ki so jo morali narisati in posneti, sem določil
sam: ˝Učenec med poukom pod klopjo skrivaj bere strip. Zaskrbljeno pogleduje, ali ga bo
učitelj opazil.˝ Pri tem sem imel v mislih, da naj situacija dopušča možnost poljubnega
zaključka, vsebuje pa naj poleg dogajanja tudi občutje osebe. Razmišljal sem tudi o dveh
ponujenih situacijah, vendar sem se odločil za eno, da bi izdelke (oz. rešitve v njih) lažje
primerjali. Zahteval sem, da narišejo sličice v treh različnih planih; to sem jim pojasnil ob skici
iz Filmskega pojmovnika za mlade. Nismo uporabljali izraza plan, ampak smo se pogovarjali o
oddaljenosti kamere (blizu, srednje daleč, daleč). Zahtevo sem zapisal na tablo.
Učenci so upoštevali različne plane – še posebej v prvih treh slikah, v naslednjih je pogosto
obveljal splošni plan. Učenka 6. razreda je zelo podrobno razdelala zgodbo, narisala je 11
sličic, pri katerih se plani učinkovito izmenjujejo. Presenetila me je tudi z uporabo različnih
zornih kotov, npr. iz ptičje perspektive. Tudi učenka 4. razreda je zelo filmsko razdelala
zgodbo. Nekateri učenci so uporabili tudi puščice, ki nakazujejo gibanje likov oz. smer
pogleda. Oblački z besedilom so se pojavljali predvsem pri dečkih. Učenka je opremila risbe z
besedami, ki pojasnjujejo, kaj vidimo (puščica in beseda strip ...). Kader v bližnjem planu je
največkrat predstavljal strip, kakor ga vidi filmski subjekt. Na risbah so bili poudarjeni tudi
izrazi na obrazih.

Slika 15: Primeri zgodborisov po dani predlogi. (Foto: U. Marolt)
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Po zgodborisih so posneli kratke filme. Snemanja so se zelo razveselili. Izkazalo pa se je, da se
dve skupini narisanega nista držali. Pri tem so si učenke 6. razreda dovolile precej svobode
(veliko govorjenja in gibanja kamere, ki iz zgodborisa nista razvidna), učenci 4. razreda pa so
vse posneli v enem kadru (večkrat).

Slika 16: Prizora s snemanja. (Foto: U. Marolt)

IV.

5. 4. 2012

Cilji:
-

ob sliki (fotogramu) pripovedujejo o njenem pomenu
filmske kadre razvrstijo v zaporedje z uporabo programa Windows Movie Maker
spoznajo izraz montaža
razmišljajo o pomenu, ki ga tvori niz slik
preizkusijo različno glasbo ob filmu

Ogledali smo si izdelke s predhodnega srečanja. Do njih so bili zelo kritični. Našteli so
predloge, kaj bi v prihodnje lahko izboljšali. Najbolj jih je motil zvok (govorjenje sošolcev v
drugih skupinah), ki ga med snemanjem niso mogli nadzorovati. Učenke niso bile zadovoljne s
tresenjem kamere in s svojo igro.
Skupina treh učencev 5. razreda je vse posnela trikrat z istih pozicij, da je vsak lahko delal s
kamero. Sami so se zmenili tako.
Le eden izmed štirih izdelkov se je povsem držal zgodborisa. Primer sem pokazal na platnu,
vzporedno s filmom sem predvajal še risbo (slika 17; primerjaj str. 41 in 42).
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Slika 17: Zgodboris (6. razred) in fotogrami po njem posnetega filma (4. in 6. razred). (Foto: U. Marolt)

Film učencev 4. razreda so prepoznali kot izdelek v enem kadru in ugotovili, da avtorji niso
upoštevali (oz. razumeli) navodil. Domnevam, da je k temu pripomogel učenec, ki je nazadnje
manjkal, pri snemanju pa je imel glavno besedo. Napaka je služila kot izhodišče za
kvalitetnejše nadaljnje delo. Menim, da sem jo ustrezno izkoristil.
E. T. vesoljčka sem uvedel s kratkim razmislekom o obisku iz vesolja. Med zapisanimi
mislimi, kako bi sprejeli obiskovalca iz vesolja, so me presenetile trditve učencev: Ubil bi ga
ipd. Povprašati jih bom moral, zakaj tako mislijo – žal vseh misli nisem utegnil prebrati med
poukom, da bi to storil že sproti. Gre za izražanje nestrpnosti? Na tem primeru vidim, da film
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lahko služi kot izhodišče za pogovor o zahtevnejših temah. Druge misli so bile prijazne,
radovedne, zabavne ... Nekaj je bilo tudi aktualnih: učenec 6. razreda bi npr. vprašal vesoljca,
ali ima facebook.
Pri ogledu odlomka E. T. vesoljčka so bili učenci, ki so film že videli, nepotrebno glasni.
Moral sem jih opozoriti, da na delavnici delamo stvari, ki jih najbrž še niso počeli in da
predhodno poznavanje ali nepoznavanje filma sploh ni pomembno.
Pri risanju kadra, ki naj bi po njihovem mnenju sledil kadru, pri katerem sem ustavil posnetek,
so našli raznovrstne rešitve: od bližanja obrazu E. T. vesoljčka do širših planov. Pogoste so bile
slike letenja s kolesi, kar je posledica predhodnega poznavanja vsebine filma.

Slika 18: Fotogram zamrznjenega posnetka iz filma E. T. vesoljček. (Foto: U. Marolt)

Slika 19: Primeri risb pričakovanega naslednjega kadra. (Foto: U. Marolt)
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V računalniški učilnici sem se srečal z nekaterimi težavami, ki jih nisem predvidel. Kot učitelj
bi moral dobro poznati delovno okolje.
Razporeditev računalnikov v učilnici je takšna, da več kot polovica učencev gleda na platno s
strani, učitelju pa omogoča enostaven obhod.
Kot problematične so se izkazale nastavitve jezika, ki so bile na različnih računalnikih različne,
angleščina ali slovenščina. Pri delu v programu Windows Movie Maker (WMM) sem pojme
prevajal oz. povprašal učence, kaj piše pri njih, kar je jemalo čas, pa tudi možnost, da kdo
preneha slediti, je bila večja. Nagajale so mi tudi nekatere značilnosti verzije WMM, ki je
nisem bil vajen, saj imam doma novejšo.
Ker sem pripravil datoteke, ki so bile dokaj velike, jih je najprej smela s skupnega diska vzeti
polovica učencev, sicer so računalniki opozarjali na težave.
Opazil sem, da imajo učenci precej različno predznanje, ne glede na razred. Največ težav so
imeli npr. učenca 6. razreda in učenki 4. razreda.
Nekateri učenci so uspeli prehitevati z delom, medtem ko so drugi zaostajali. Večkrat so bile
težave zelo osnovne: razločevanje pojmov program/mapa, dvojni klik, desni klik, ali pa so
učenci javili težavo, čeprav so imeli vse urejeno. Občutek sem imel, da nismo naredili skoraj
nič zastavljenega.
Ko so urejali kadre v smiselno zaporedje (E. T. vesoljček; scena letenja s kolesi), so bili hitro
zadovoljni in prepričani, da so jih pravilno razvrstili.V pomoč jim je bila zvočna podlaga filma.
Hecno se jim je zdelo, da se je zvok še malo nadaljeval v temo.

V.

12. 4. 2012

Cilji:
- filmske kadre razvrstijo v zaporedje z uporabo programa WMM
- razmišljajo o pomenu, ki ga tvori niz slik
- ob filmu preizkusijo različno glasbo in ugotavljajo njen pomen
Delo na računalnikih je hitro steklo, ker smo imeli vse pripravljeno in urejeno. Izkazalo se je
kot dobro, da smo shranili datoteke na določeno mesto in jih poimenovali z imeni učencev
(tako so tudi lažje našli svoje računalnike).
Ob ogledu različno zmontiranih odlomkov filma E.T. vesoljček so se sprva odzvali s smehom.
Prepričani so bili, da je njihov vrstni red kadrov pravilen. Opozoril sem jih, da je možnosti
veliko. Nihče ni napravil enakega zaporedja, kot je v filmu.
Učenec 5. razreda in učenka 4. razreda se nista držala navodil in sta kadre uredila po
abecednem vrstnem redu. Bolj moram paziti pri podajanju navodil ter natančneje spremljati,
kaj učenci počnejo. Napačno zmontirani posnetki so izzvali veliko smeha, priložnost pa sem
izkoristil za to, da smo se pogovorili o medsebojnem vplivu kadrov. Ponovno se je izkazalo, da
lahko napačno opravljena naloga obogati pouk, saj odkriva in poudarja stvari, ki se sicer zdijo
popolnoma samoumevne.
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Slika 20: Med montažo. (Foto: U. Marolt)

Izmed desetih se je le en odlomek začel z drugačnim kadrom kot ostali (pričakovani naslednji
kader, ki so ga pred montažo narisali (slika 19), sovpada s prvim kadrom pri montaži
odlomka).
Kot ustrezne so sprejeli odlomke, ki so smiselno pripovedovali zgodbo: otroci na kolesih
poletijo in pristanejo. Zelo dobro so opazili neskladnost pri enem izmed odlomkov, ko so si
sledili bližnji posnetki otrok, ki letijo na kolesih, ozadje pa je bilo ponekod modro nebo,
ponekod temen gozd. Montažer je to spregledal. Izdelek učenca sem izkoristil tudi za
ugotavljanje pomena, ki ga tvorita sosednja kadra. Učenci so se zelo izkazali pri opisovanju in
pripisovanju pomena posamezni sliki (zamrznjenemu posnetku). Vajo bi bilo smiselno izvesti s
kadroma, ki sta pomensko bogatejša. Razlago bi lahko smiselno dopolnil s primerom
Kulešovovega efekta.
Kljub počasni demonstraciji uporabe računalnika sta učenki 4. razreda večkrat zaostali. Učenca
4. razreda pa sta zelo uspešna, eden vseskozi pomaga učenkama. Dva računalnika sta že
večkrat odpovedala, morda je kriva njuna preskromna zmogljivost in bi bilo učenca za njima
smeselno presesti, saj je nekaj računalnikov prostih. Če je računalnik odpovedal, mi je vzelo
nekaj časa, da sem težave odpravil, učenec medtem ni imel zaposlitve. Na nekaterih
računalnikih sta ob koncu delala po dva učenca, kar se je izkazalo za spodbudno.
Ogledali smo si tudi risbe učencev s predhodnega srečanja, ki so prikazovale, kakšen naslednji
kader pričakujejo. Učenec 6. razreda, čigar risba se je najbolj razlikovala od ostalih, je zelo
dobro utemeljil, kaj bi z njo sporočil gledalcu. Kamera bi se morala po njegovem mnenju
približati obrazu E.T. vesoljčka, s tem pa bi nakazala njegovo skrivno nadnaravno sposobnost,
ki izvira nekje iz vesoljčkove notranjosti.
Veliko veselja so imeli s spreminjanjem filmske glasbe. Izbrali so več glasbenih predlog, ki so
se jim zdele ustrezne, prevladovale so tiste brez besedila. Učenka je npr. dejala, da besedilo
glasbe ne sme biti v nasprotju z vsebino filma. Učenec je dejal, da mora biti glasba ustrezno
hitra oz. počasna glede na dogajanje v filmu. Mnoge kombinacije glasbe in filma so se jim
zdele predvsem smešne, tako da so drug drugemu pustili poslušati primere. Te izbore glasbe so
označili kot neustrezne. Pogovor bi moral bolj usmeriti v občutje dogajanja na posnetku –
kakšen je prizor? Je vesel, smešen, strašen? Kakšna glasba bi mu ustrezala? Kakšna mu
nikakor ne bi? Vaja se mi zdi primerno izhodišče za nadaljnje spoznavanje flmskega zvoka. S
podobno dejavnostjo bi lahko popestrili tudi uro glasbene vzgoje.
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VI.

19. 4. 2012

Cilji:
-

analizirajo filmski zvok, razlikujejo elemente zvoka
spoznajo izraz žanr, na primeru naštejejo značilnosti žanra
razmišljajo o umetniškem in eksperimentalnem filmu (odlomki)
posnamejo (na temo) lastne ˝eksperimentalne˝ filme

Ko sem predvajal odlomka E.T. vesoljčka z različnima zvočnima zapisoma, originalnega in
odlomek, ki ga je zmontiral učenec, so komentirali spremenjeno glasbo (Tržaška ljudska;
harmonika) kot smešno, originalna pa po besedah učenca 6. razreda izraža neverjetnost in
čudenje, otrokom v odlomku se namreč dogaja nekaj neverjetnega in čudnega. Ko sem vprašal,
kako bi sprejel spremenjeno glasbo nekdo, ki bi ga naključno povabili v razred, so odgovorili,
da bi se mu zdelo vse v redu, ˝normalno,˝ ali pa morda smešno.
Pri predstavitvi efekta Kulešova je učenka ob ponovnem prikazu obraza igralca brž opazila, da
sta kadra/obraza enaka. Izraz na obrazu so opisali kot žalosten, nesrečen, ne glede na to, da se
je enkrat navezoval na krožnik s hrano, drugič pa na umrlo žensko. Predvsem v prvem primeru
sem imel občutek, da obraz interpretirajo ločeno od predhodnega kadra (ki je slabe kakovosti
(vir: Youtube), morda je tu vzrok).
Z velikim zanimanjem so sprejeli odlomek, v katerem režiser Rodriguez prikazuje pomen
zvoka v filmu. Najbolj všeč jim je bil del, ko roki pomikata avtomobilčke ob zvoku pravih
dirkalnih avtov. Glasno so se čudili, se nasmejali in ob moji prekinitvi želeli gledati še naprej.
S povezovanjem filmskega zvoka in fotogramov niso imeli težav, nekaj neodločnosti je
pokazala le učenka 4. razreda. Pri ugotavljanju, kaj vse so slišali, so bili precej natančni, v
primerih z zelo raznolikim zvočnim zapisom so kakšno stvar preslišali (npr. zvok hudobnega
gremlina). Včasih so si njihova mnenja tudi nasprotovala: učenka je opisovala zvok letalskih
motorjev, učenec zvok streljanja, spet tretji pa je trdil, da ne sliši nič od tega (odlomek iz
Iztrebljevalca (Blade Runner, 1988)). Pri odlomku iz Kekca, ko ta prepeva Kekčevo pesem in
hodi po trati, sem vprašal, če kaj pogrešajo zvok hoje – ko sem omenil, da ga ni, je učenec
označil to za moteče.
Prav tako niso prisotni inštrumenti, ki jih slišimo, ampak na to sem pomislil šele kasneje. Svoja
občutja o glasbi so lažje in natančneje izražali učenci 6. razreda. Uporabili so npr. naslednje
besede: napeta, čarobna, smešna, zvok lovljenja. Ločili so glas igralca oz. filmskega lika in
glas napovedovalca. Natančno so opredelili tudi oglašanje oseb: kričanje, zloben govor,
mljask. Tovrstna vaja se mi zdi nadvse primerna za pouk glasbene vzgoje, lahko pa jo
nadgradimo še z oblikovanjem zvočne spremljave za nemi odlomek filma ali kako drugače.
Med poslušanjem sem na tabli pustil ppt. prosojnico z naštetimi žanri, ki spadajo k zvočnim
zapisom in fotogramom. Učenci so jih že sproti vpisovali na liste, ne da bi jih na to opozoril.
Kot značilnosti žanrov so naštevali stvari iz odlomkov: v otroškem filmu nastopajo otroci,
pojavlja se petje (ni pa nujno), za akcijske filme je značilno orožje (mitraljez, pištola ...),
streljanje, pri komediji in grozljivki so pripisali del prepoznavnosti žanra tudi zvoku (smešna in
napeta glasba). Ob dokumentarnem filmu je učenka dejala, da je poučen, medtem ko so drugi
namenjeni zabavi. Zelo dobro opažanje, saj se dotika vprašanja, zakaj pravzaprav sploh
gledamo filme. Manj zanimanja so pokazali za odlomke iz filma Ivanovo otroštvo (vse dokler
streljanje Ivana ne zbudi iz sanj, kar povzroči presenečenje) in iz eksperimentalnih filmov.
Označili so jih za dolgočasne, kar so utemeljili s tem, da nimajo pomena in zgodbe. Kljub temu
so našteli tudi stvari, ki so jim bile všeč: akrobatka v Mekasovem filmu, ura, glava in tarče iz
Dopoldanskega strahu.
Izmed tem, ki sem jim jih ponudil (zanimiva gibanja, nenavadni vzorci, nenavadne oblike, tudi
film ima ritem, čudne sanje), so se večinoma odločili za čudne sanje. Menim, da zato, ker je
naslov najbolj konkreten. Izkazalo se je, da so pri snemanju upoštevali tudi druge teme:
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nenavadno gibanje, ritem, oblike. Odlomki, ki smo si jih ogledali, so vsaj nekatere zelo
uspešno vzpodbudili k eksperimentiranju, raziskovanju in igranju s snemalno opremo. Učenca
5. razreda sta napravila vrsto zanimivih gibanj (npr. otrok skoči, kamera pa naredi salto
namesto njega, ponazorila sta potres s tresenjem kamere ...). Učenci so se spontano razdelili v
skupine. Na vprašanje, ali želi kdo delati sam, se je javil učenec 4. razreda, ki je kasneje
pomagal še paru učencev 4. razreda. Samostojno delo s kamero se je izkazalo za učinkovito.
Raziskoval je podrobnosti otroškega igrišča, premikal stvari pred kamero, zamajal figuro na
vzmeti in ji dodal svoj glas. Preostali skupini sta se posvetili sanjam z zgodbo, tu raziskovanja
filmske oblike kot v prvih primerih ni bilo. Učenci 4. razreda so tokrat napravili več kadrov,
kot smo se dogovorili.
Zaradi raziskovanja od učencev nisem zahteval, naj narišejo zgodborise, saj menim, da bi to
oviralo ali celo onemogočilo pristno eksperimentiranje. Izkazalo se je, da so si več upali oz. so
več poizkušali učenci, ki niso uporabljali stojala. To potrjuje mojo že zapisano domnevo, da
stojalo lahko omejuje. Seveda pa lahko tudi koristi, npr. če zahtevamo, da naj bodo kadri
statični, povezuje pa naj jih montaža. Učenci namreč radi premikajo kamero sem in tja
(posebej, če snemajo iz roke) in z njo sledijo dogajanju, kar se v skrajnosti konča s filmom v
enem kadru.
Učenci so bili navdušeni, da gremo snemat ven. To sem jim omenil že na enem začetnih
srečanj in kasneje so me večkrat vprašali, kdaj gremo. Zahteval sem, naj ne snemajo drugih
ljudi, omejili smo se na otroško igrišče. Med snemanjem se je za kamerama na stojalih zvrstilo
še več mlajših otrok, ki so želeli le pokukati skozi.
Učenci so med snemanjem radi sproti preverili posneto gradivo. Če niso bili zadovoljni z njim,
so ponovno posneli isti prizor (npr. učenca 5. razreda). Zgodilo se je, da je učenec zaradi
napačnega pritiskanja tipke REC snemal med kadroma, ko bi moral snemati kader, pa je bila
kamera na ˝pause.˝ K sreči je to opazil drug učenec in so na novo posneli zamišljeno. Takšna
napaka se lahko hitro zgodi. Izpostavljam jo, ker je škoda, da skupina kljub trudu ne bi posnela
ničesar.
Mnogi učenci so mi ob snemanju živahno predstavljali svoje ideje in opisovali, kaj so že
posneli. Pouk smo na željo učencev še malo podaljšali.
Po snemanju, ko je motivacija učencev zelo velika, bi si bilo posnetke dobro ogledati. Žal to
zaradi tehničnih preprek (ena kamera ni združljiva s šolskimi računalniki) ni povsem
izvedljivo, prenos videa na računalnike pa vzame tudi precej dodatnega časa. Zato imam
občutek, da ob koncu snemanja vedno nekaj pomembnega umanjka.
Učenec 6. razreda mi je zaupal, da se mu je zdelo to srečanje najboljše doslej.
Na naslednji strani je učni list, ki so ga izpolnjevali učenci. Najprej so povezovali fotograme s
filmskim zvokom (zaporedno številko zvočnega primera so vpisali v kvadratek pod ustrezno
sliko). Po ogledu odlomkov in pogovoru so zapisali imena in značilnosti žanrov.

Slika 21: Učni list za spremljanje filmskega zvoka in značilnosti žanra. (Pripravil: U. Marolt; fotogrami so iz filmov
Grizzly man, Maska, Gremlini, Kekec, Umri pokončno, Iztrebljevalec)
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VII. 3. 5. 2012
Cilja:
- zmontirajo svoje eksperimentalne izdelke in jih izvozijo
- izdelke komentirajo
Srečanje se je izteklo precej drugače, kot sem si zamislil. Vzrok za to je v tem, da je precej
otrok nazadnje manjkalo, pojavila pa se je tudi nepričakovana tehnična težava.
Delo se je močno navezovalo na zadnje srečanje. 5 učencev bi moralo montirati posnetke, 4
so to tudi uspešno opravili. Učenki, ki je zadnjič predčasno odšla, sem ponovno pokazal teme
snemanja in skupaj z učencem, ki ga dlje časa ni bilo, sta na hodniku snemala. Učenki 6.
razreda, ki sta dvakrat manjkali, sem skušal zaposliti z montažo zgodbe o stripu, ki sta jo
posneli. Izkazalo se je, da video formati s Sonyjevih kamer (mpeg) niso združljivi z verzijo
Windows Movie Makerja na šolskih računalnikih (Windows XP), čeprav so na mojem
domačem računalniku (Windows Vista) lepo delali. Posledica tega je bila, da učenec ni mogel
montirati posnetkov z igrišča, prav tako nista mogli montirati učenki 6. razreda, pa tudi
učenca, ki sta posnela gradivo na hodniku, ne. Pred začetkom delavnice sem na šolski
računalnik namestil Total Video Converter, program za pretvarjanje formatov, ki pa se mu je
brezplačni rok uporabnosti že iztekel. Video s katerekoli snemalne naprave moram tako
pretvoriti v ustrezen format (avi) doma. Rešitev bi bila tudi namestitev drugega programa za
pretvarjanje formatov (npr. Any Video Converter).
Učencem, ki niso mogli montirati, sem razdelil kamere in jih seznanil s temami snemanja od
zadnjič. Zgodborisov nisem zahteval, ker smo se še vedno ukvarjali z eksperimentalnim
filmom. Spet je prevladovala odločitev za čudne sanje. Snemali so na hodniku, kar se je
izkazalo za odlično rešitev, saj so novi prostori v učencih vzpodbudili odkrivanje in
iznajdljivost. Zgodbe so bile sicer bolj konvencionalne kot nazadnje, kar pripisujem temu, da
smo si takrat pred snamanjem ogledali odlomke iz eksperimentalnih filmov.
Učenki 6. razreda sta se lotili pravljične teme, uporabili sta tudi razstavljene predmete:
kartonaste figure, maketo mesta, okrasno rastlino, kanglico za zalivanje. V njunih posnetkih
prevladuje glas čez sliko (˝voice over˝), ki večkrat zgolj opisuje, kar vidimo. Tu se moramo
pogovoriti in ugotoviti, ali se ne bi dalo stvari rešiti bolj filmsko. Zgodba je domiselna in
obetavna.
Učenci 4. razreda so posneli grozljivki. Napravili so kadre, ki dobro povezujejo dogajanje
(npr. hojo po stopnicah), prevladujejo pa bolj oddaljeni plani, od srednjih do daljnih. Učenka
je morala prej oditi in ko sta učenca delala sama, sta z rokami in glasom imitirala orožje in
streljanje.

Slika 22: Prizor s snemanja (4. razred); tematika akcijskega filma. (Foto: U. Marolt)
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Učenci, ki so uspešno zaključili z montažo, so se lotili snemanja zgodb po zgodborisih, ki so
jih pripravili čez počitnice. Prej sem se z njimi ob zgodborisih pogovoril. Napravili so jih v
parih ter upoštevali različno velikost planov in zornih kotov. Učenca 6. razreda sta film
naslovila Umor v šoli. Iz papirja sta naredila tudi lužo krvi in rane. Z upoštevanjem montaže
sta pripravila zaključna kadra, v katerih najprej vidimo telo brez glave (je zunaj kadra), potem
samo glavo – rez naj bi ponazarjal razrezanost človeka. Sprejemam, da se ukvarjajo z
nasilnimi temami, saj na ta način tudi ugotavljajo, kako so nasilni prizori skonstruirani, ne da
bi pri tem igralci utrpeli resnično nasilje. S takšnim delom se lahko dokopljejo do spoznanj,
kako montaža ustvarja pomen, hkrati pa oblikujejo in izražajo svoj odnos do nasilja. Menim,
da ti filmi nasilje obsojajo (otroci jih označujejo kot grozljivke) in ne podpirajo. Izdelek
vsebuje predvsem akcijo, ni nobenega razvoja dogodka, ne vemo ne za vzrok ne za posledico
dejanja. Morda bi moral vzpodbuditi tudi razmišljanje učencev o tem, kar bi gotovo obogatilo
izdelek.
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Slika 23: Primera doma izdelanih zgodborisov učencev 5. in 6. razreda. Izdelana filma sta na priloženem
DVD-ju. (Foto: U. Marolt)

Učenca 5. razreda sta posnela film, ki je zelo podoben tistemu o stripu, ki sem ga vsebinsko
precej določil že jaz, le da tokrat učitelj zaloti učenca, ki skrivaj igra igrice. Predvidevam, da
sta se odločila za šolsko temo zato, ker sta pričakovala snemanje v šoli. Dogajanje je
energično, nasilno, vsebuje tudi kletvico. To sta v montaži prikrila, saj se jima je zdelo
neprimerno, da bi starši videli takšen film.
Zanimivo se mi zdi, da sta učenca, ki sta pripravila zgodboris, v obeh primerih hotela tudi
igrati, potrebovala pa sta snemalca. Pri snemanju obeh izdelkov so tako na mojo pobudo
sodelovali vsi 4. Pri snemanju sem jih opozoril na nekaj podrobnosti. Opazil sem, da učenec
usmerja igralca, ne da bi pogledal skozi kamero, kar se mi je zdelo nesmiselno, saj je treba
oblikovati kader, ne pa (gledališke) realnosti. Snemali so s stojala in se strogo držali
zgodborisov – snemali so pravzaprav po tujih zgodborisih, tako da niti niso imeli izbire.
Ustvarjalca zgodborisa sta bila pred kamero in nista imela pravega nadzora nad snemanjem,
kar se mi zdi škoda. Menim, da je takšen način dela posledica njihovih predstav o nastajanju
filma. Smiselno bi jih bilo seznaniti z vlogami različnih filmskih delavcev, kar tudi načrtujem.
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Rešitev bi bila tudi sprotno ogledovanje posnetega gradiva, kar pa vzame kar nekaj časa (pa
tudi miniDV kamera, ki so jo uporabljali, je za to manj primerna, saj prevrtavanje kasete
lahko povzroči, da se del posnetka pomotoma presname in izbriše).
Pokazalo se je, kakšne teme učence zanimajo. Dečki se lotevajo tem nasilja, akcije, groze,
deklice pa bolj pravljičnih, v film vnašajo tudi veliko govora. V mešanih skupinah se pristopa
prepletata, npr. sanje vsebujejo ˝pravljičnega˝ malega možica in akcijo: sanjajoči otrok pade z
rolke.
Zadovoljen sem bil z organiziranostjo dela. Učenci so bili na treh krajih in se med seboj niso
ovirali ali motili z zvokom. Hodil sem od skupine do skupine na hodnik, v učilnico. Za delo
so bili izredno motivirani, delali so z veseljem in so dejavnost želeli še podaljšati.

VIII. 10. 5. 2012
Cilji:
- zmontirajo svoje eksperimentalne in druge izdelke in jih izvozijo
- izdelke komentirajo
Pri montaži sem učence seznanil s posebnimi učinki in prehodi, ki jih ponuja program WMM.
Namerno jim tega nisem pokazal že prej, saj sem domneval, da jim bodo namenili prevelik
poudarek in s tem odstopili od svoje prvotne ideje, v kateri učinkov niso predvideli.
Resnično so uporabili veliko posebnih učinkov in prehodov. Mislim, da je bolje učinke
predstaviti kasneje in se pogovoriti o pomenu učinka v okviru zgodbe: kaj sporoča, zakaj bi
ga uporabili, je res potreben, bi isto stvar lahko sporočili kako drugače?

Slika 24: Primer uporabe posebnih učinkov. Utemeljitev: papirnata kri izgleda resničnejša (6. razred).
(Foto: U. Marolt)

Večinoma so se držali vrstnega reda posnetega gradiva (zgodbo so vedno snemali od začetka
proti koncu, tako so jo tudi montirali). Izjema sta bila eksperimentalna filma brez zgodbe – tu
so bili bolj ustvarjalni tudi v procesu montaže, razlog za to je najbrž tudi delo brez
zgodborisov.
Zvoku so namenili manj pozornosti kot sliki. Nekateri so želeli utišati posneti zvok, drugi so
ga obdržali, čeprav je bil lahko moteč. V pogovoru so izrazili, da jih preskoki zvoka ob rezih
ne motijo. Učencu 4. razreda sem priskrbel zvočne učinke (strel, klik), ker v filmu strelja z
rokami in zvok oponaša z usti. S tem sem želel pokazati in utrditi pomen zvoka. Ob ogledu
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izdelka so bile reakcije učencev zelo izrazite: presenečenje, nadušenje, celo prestrašenost.
Spraševali so, kako napraviš takšen zvok, tudi sami bi želeli uporabiti pravi zvok.
Izdelkom sošolcev so se smejali in čudili. Ponavljanje kadrov in ˝nezgodbo˝ so zavračali kot
dolgočasno (npr. eksperimentalna filma, ki nista bila na temo čudnih sanj). Nekatere je bilo
malo sram svojih izdelkov, predvsem zato, ker so v njih nastopali (primer učenke 4. razreda).
Ko so razmišljali, kaj v svojih filmih bi lahko izboljšali, so našli le predloge, ki so se nanašali
na tehnično plat filmov (zvok, tresenje kamere). Ni jih npr. motila vsebinska nedodelanost.
Domnevam, da bi lahko težave učenki 4. razreda povzročala slabša pismenost, saj je težko
sledila ukazom na računalniku, pri katerih je bilo potrebno branje. Neprestano je zaostajala,
kljub ponavljanju in počasni demonstraciji.
Računalniška usposobljenost je bila zelo različna, redki so delali samostojno, nekateri so imeli
težave z razumevanjem sistema map in podmap. Smiselno bi bilo povezovati računalniško in
medijsko vzgojo.

IX.

17. 5. 2012

Cilji:
- ob TV oglasih ugotavljajo, komu so oglasi namenjeni in kako prepričujejo
- pripravijo načrt (zgodboris) za lasten oglas
- oglas posnamejo
Pri ugotavljanju, s čim reklama prepričuje, so učenci poudarek namenili predvsem besedam.
Učenka 6. razreda je dejala, da oglas za čaj sporoča, da si dober, najboljši oz. da ti nič ne
manjka, če piješ čaj – kot je najboljša Petra Majdič, ki igra v oglasu. Učenec 4. razreda je zelo
resno dejal, da mogoče res iz skodelice pride duh. Pri reklami za barvo so citirali besedilo iz
reklame, predvsem smešne stvari. Pri vprašanju, komu je namenjen oglaševani izdelek, so
trdili, da vsem gledalcem. Poskušal sem jih usmerjati: je morda namenjen bolj otrokom,
odraslim, starejšim, moškim, ženskam? Pri reklami za barvo je učenec 4. razreda komentiral,
da ni namenjena njegovim staršem, saj imajo doma polno barve. Drugi učenec 4. razreda je
dejal, da reklama za Kinder jajček ni namenjena le otrokom, tudi njegova babica jih je vesela
in jih rada jé. Pri reklami za sok sem vprašal, kdo uporablja izraz ˝pokeširaj,˝ ki se pojavi v
reklami. Dejali so, da najstniki, in ugotovili, da je morda reklama primernejša za mlade ljudi.
Pri reklami za sladoled so najprej povzeli besede, usmeril pa sem jih tudi v interpretacijo
podobe: ugotovili so, da so ljudje v reklami, ko jedo sladoled, veseli in srečni.
Zanimiva je bila reakcija ob napovedniku (trailerju) za film Smrkci. Učenci napovednika
najprej niso prepoznali kot reklame. Učenec 6. razreda je rekel, da ne oglašuje nobenega
izdelka, potem pa so se strinjali, da oglašuje film. Pri analizi so se osredinili najprej na
besede, zatem pa prišli do nekaterih dobrih ugotovitev: v napovedniku so zgoščeni
zabavni/smešni prizori, napovednik ne razkrije vsega, pomembne stvari (konec) ostanejo
neznane. Učenec 5. razreda je dejal, da se mu je film zdel dolgočasen, saj je vse smešno že v
napovedniku. Le eden izmed učencev ni videl celega filma, mnogi so potrdili, da zbirajo
sličice. Učenec 4. razreda je povedal, da je ob ogledu napovednika pričakoval film o
vesoljcih, v kinu pa je bil razočaran. Sklenili so, da je reklama (napovednik) namenjena
otrokom.
Sami so predlagali ogled in analizo dodatne aktualne reklame, kar me je pozitivno presenetilo,
željo pa sem z veseljem upošteval. Po vzorcu te reklame je kasneje skupina učencev 4.
razreda posnela svoj oglas.
Ob izdelkih s filmskimi podobami (šampon, zvezek ...) si je učenec 6. razreda izmislil
naslednji primer: deklica bi v trgovini raje izbrala npr. izdelek s sliko vil iz filma, kot nek
neznani izdelek.
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Pri vprašanju, ali je film reklama za izdelek ali obratno (primer: film Smrkci in šampon s
sliko smrkcev), so bila mnenja različna, nasprotna. Jasno sem povedal, da s tem vprašanjem
izzivam in da odgovor nanj ne more biti povsem enoznačen. Cilj je bil predvsem vzpodbuditi
razmišljanje.
Pri načrtovanju lastne reklame so imeli precej težav z risanjem zgodborisov. Želeli so kar
takoj snemati. Nekateri so narisali zaporedje z več enakimi slikami, rezi so bili določeni glede
na besedilo. Potrebna bi bila dodatna navodila, npr. zahteva po vsaj treh različnih planih.
Pred načrtovanjem sem imel pomisleke zaradi kraja snemanja. Risali bi namreč laže v
učilnici. Bolje bi bilo, če bi risali na kraju snemanja, saj ta močno vpliva na vsebino filma.
Tako se pri snemanju večinoma niso držali zgodborisov, saj so se jim zdeli omejevalni. Ostale
so le glavne ideje, npr. predmet oglaševanja, pojavile pa so se tudi nove. Sprašujem se, ali je
sploh smiselno izdelovati zgodborise, saj je delo brez zgodborisov v nekaterih pogledih celo
plodnejše. Po drugi strani pa je pomembno, da se učenci učijo tudi načrtovati in predvidevati.
V pogovorih z učenci po skupinah sem raziskoval njihove ideje, jih spraševal, kaj hočejo z
določenim kadrom povedati, kaj v kadru se jim zdi pomembno in kako bo gledalec to
prepoznal. Večkrat smo prišli do ugotovitve, da bi bilo smiselno uporabiti bližnji posnetek.
Ponovno sem opazil, da so se nosilci idej pojavljali pred kamero kot igralci, snemalec v
takšnem primeru ni bil ustvarjalec in je le sledil navodilom igralcev (skupini dečkov 5. in 6.
razreda).
Drugače je bilo to pri mlajših učencih (4. razred): ti so se izmenjevali pred in za kamero, tako
da so se vsi pojavili v vlogi igralca in snemalca. Veliko so se dogovarjali, celo zvadili prizore,
si sproti ogledali posnetke, zapisali besedilo. Spet smo za več minut podaljšali srečanje.
Otroci, ki so bili slučajno na igrišču, so me spraševali o delavnici. Zanimanje za filmsko
dejavnost je vsekakor prisotno.
Reklame so bile učencem zelo blizu, radi so jih gledali, prav tako pa si jih izmišljevali. Le v
enem primeru je nastala parodija (brezenergijska pijača Glutenka, delo učencev 6. razreda),
čeprav sem pričakoval več takšnih primerov.
Na naslednji strani je učni list s tabelo, s katero smo si pomagali pri analizi oglasov. Rubriki
TV program in ura sta namenjeni delu doma; lahko bi npr. ugotavljali, ali je termin
predvajanja v kakšni povezavi s ciljno publiko. Kljub suhoparnosti tabele so učenci dobro
sodelovali, vendar bi v prihodnje raje poiskal drugačno rešitev.

Slika 25: Učni list s tabelo za analizo oglasov. (Pripravil: U. Marolt)
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24. 5. 2012

Cilji:
- zmontirajo lasten oglas
- ob oglasih sošolcev ugotavljajo, komu so oglasi namenjeni in kako prepričujejo
- ob ogledu odlomka Making Of Hobbit spoznajo nekatere vloge filmskih delavcev
Pri montaži se je zapletlo zaradi tehničnih težav, ki so včasih povsem nepredvidljive. Na
večini računalnikov v WMM ni bilo mogoče uvoziti posnetkov, čeprav so bili v ustreznem
formatu in smo isto stvar že večkrat počeli. Dve skupini učencev sta uspešno delali od
začetka, z dvema pa smo iskali delujoče računalnike – in enega res našli. Žal ena skupina ni
uspela zmontirati oglasa. Učenci so se lahko tudi iz tega nekaj naučili: biti potrpežljiv,
vztrajati, iskati rešitev, utrdili pa so osnovne računalniške spretnosti (iskanje gradiva po
mapah, prenašanje na ustrezno mesto ipd., kar je pogosto povzročalo težave). Med poukom
sem razmišljal, da bi montažo prekinili in jo prestavili na prihodnjič. Spet so uporabili precej
posebnih učinkov.
Odlomku o nastajanju filma Hobbit (film prihaja v kino šele konec leta, je aktualen, v 3D
tehniki) so učenci z zanimanjem sledili. Film sem večkrat ustavil, da smo se ob podobi na
platnu pogovorili. Na vprašanje, zakaj mislijo, da se v prizoru snemanja uporablja zeleno
ozadje (chroma key), so odgovorili, da je gozd zelen, nato pa ugotovili, da takšnega ozadja v
končnem filmu gledalci ne bodo videli. Kaj pa bodo videli? Gozd. Opažanja sem dopolnil z
razlago in primeri (vremenska napoved). V odlomku so videli filmske delavce pri različnih
nalogah, poudaril sem (veliko) število ljudi, ki dela za kamero. Prepoznali so delo montažerja,
igralce, snemalce, maskerko. Poleg njih nastopijo tudi režiser, scenograf, pripravljalca
zgodborisa v 3D tehniki idr. Pogovorili smo se o različnih napravah za premikanje kamere
(voziček, žerjav, stady-cam). Učenci so sami prepoznavali vloge naprav. Vsi poznajo klapo
(ob njej obvezno izjavijo ˝cut˝), ob zamrznjenem posnetku sem pojasnil njeno vlogo.
Presenečeni so bili nad številom kamer, pritegnil jih je tudi način snemanja s 3D kamero (gre
za dve kameri, na eno se snema prek zrcala, ker sta preširoki, da bi ju postavili za širino oči
narazen). Opazili so, da sodelojoči na snemanju uporabljajo 3D očala.
Vrhunec ogleda je predstavljala sličica iz zgodborisa v 3D tehniki. Učenci so stali pred
platnom v koloni in nestrpno čakali, da pridejo na vrsto, da si s 3D očali ogledajo zamrznjeni
posnetek. Med ogledom sem se domislil naloge, naj poskušajo ugotoviti, koliko plasti
sestavlja sliko. Tisti, ki so sliko videli pred zastavljenim problemom, so se hitro in z
zanimanjem spet postavili v kolono.

Slika 26: Ogled zamrznjenega posnetka s 3D očali. (Foto: U. Marolt)
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Sklenem lahko, da aktualne stvari učence zelo zanimajo. Film sem izkoristil predvsem kot
ponazorilo – učno uro bi se dalo izpeljati tudi s slikami. Sproti sem prevajal oz. poudarjal
stvari, ki so se mi zdele pomembne, odpiral sem vprašanja, nekateri odgovori nanje so bili v
filmu, druga so izzivala razmišljanje na podlagi lastnih izkušenj.

XI.

31. 5. 2012

Cilji:
-

ob oglasih sošolcev ugotavljajo, komu so oglasi namenjeni in kako prepričujejo
spoznajo in ponovijo nekatere vloge filmskih delavcev
interpretirajo uvodne filmske napise
izdelajo filmske napise za sklop svojih filmov
odgovorijo na vprašanja za preverjanje znanja

Učenci so se zelo razveselili tega, da bodo njihovi filmi na ogled v pravi dvorani. Glasno so
razmišljali, koga vse bi povabili.
Pri ogledu oglasov so izpostavili kot moteči dejavnik spet zvok. Hitro so določili, kako
reklama prepričuje, da potrebujemo izdelek: predvsem z besedami (da lahko z žvečilko
narediš boljši balonček, našteli so obljube boljšega življenja ob jackpotu ...). Učenka 6.
razreda je pohvalila prehod med zadnjima kadroma reklame o žvečilnem gumiju, ker ustreza
pripovedi. Ob reklami o brezenergijski pijači so se vsi glasno smejali. Spodbudil sem jih k
razmišljanju, kaj v filmu jih je spravilo v smeh in zakaj.
V pogovoru o vlogah filmskih delavcev so brez težav razložili, kaj je scena, zapletlo pa se je
pri nazivu delavca, ki zanjo skrbi. Ob pomoči listov (kopija iz knjige E. Grove: 130 projektov
za uvod v snemanje filmov) so navedli naslednje izraze: scenograf, scenarist, scenar, scenski
delavec. Pri razlagi sem se skliceval na ogledani odlomek iz ˝Making of Hobbit,˝ kjer smo
videli scenografa. Scenarija sem se le dotaknil. Smiselno bi mu bilo v povezavi s knjižno
predlogo in filmom posvetiti celotno srečanje. Čudno se jim je zdelo, zakaj je med filmskimi
delavci naveden tudi mizar. Vloge smo natančneje pojasnili ob ogledu uvodnih špic v
angleškem jeziku (žal dvojezične špice filma Ljubezen, traktor in rock'n'roll na Youtubu niso
bile dosegljive). Nekatere izraze so učenci prepoznali, npr. za kostumografa, producenta,
glasbo, masko. Učenka 4. razreda je napis ˝director˝ razumela kot naziv za direktorja, nekoga,
ki je glavni, kar je zapisala že v vprašalniku za preverjanje predznanja. Učenci so ugotavljali,
da v svojih filmih delajo kot snemalci in igralci. Učenec 4. razreda me je vprašal, kdo je v
našem primeru producent – učitelj?
Pri napisih za film J. Forda My Darling Clementine je učenka 6. razreda dejala, da so gotovo
narejeni v montaži. Njen argument je bil, da bi bilo z njimi sicer preveč dela, kar zahteva tudi
veliko časa. Pravilno so sklepali, da napisi napovedujejo kavbojski film – vestern. Na to jih je
napeljal razgled na pokrajino v kadru tik za napisi. Učenec 4. razreda pa je dejal, da je film
gotovo dolgočasen, saj je črnobel. Črnobeli filmi v nekaterih učencih vzbujajo odpor, niso jih
vajeni, najbrž jih teže gledajo, ker so drugačni, lahko tudi manj dinamični.
Bolj všeč so jim bili zabavni napisi iz filma Napoleon Dynamite. Večino izrazov, ki so jih
srečali že v prvih napisih, so prepoznali, npr. montažerja, scenarista. Ta odlomek je bil tudi
glavni navdih za njihovo ustvarjanje napisov.
Sami so se razdelili v skupine (večinoma tako, kot so sodelovali pri filmih, ločeni po
razredih). Učenci 6. razreda so se presenetljivo združili vsi v eno skupino (6 učencev: 3
deklice, 3 dečki).
Zbiral sem njihove predloge, kaj bi vključili v napise: vloge filmskih delavcev (so jih našteli),
svoja imena in naslove filmov, predlagal pa sem še rubriko ˝Oglasi˝ in pa omembo OŠ Trzin
povsem na začetku. Nekateri so želeli snemati, čeprav še niso zapisali podatkov, ki bi prišli v
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poštev za njihove napise. Predstavil sem jim nekatere možnosti – material, ki sem ga prinesel
s seboj. Največ zanimanja so pokazali za risanje z barvnimi kredami po betonu.
Tokrat so vse skupine želele imeti stojalo, kar je bilo neizvedljivo. Predlagal sem delo s
fotografijo, kjer v kadru ni gibanja, za kar ne potrebuješ stojala. Vsaka skupina se je odpravila
na svoj del velikega igrišča. Dve skupini sta takoj začeli risati s kredo. Opozoril sem jih, da ni
treba risati velikih črk, saj se s kamero lahko približaš in so v filmu velike.
Učenci 6. razreda so se pogovarjali o zgodbi, ki so jo želeli splesti okrog napisov, vendar se
njihovo delo ni nikamor premaknilo. Glavno besedo so imele učenke, s tehnično opremo pa je
ravnal učenec. Nazadnje so se tudi oni odločili za risanje s kredo.
Veliko iznajdljivosti so pokazali učenci 4. razreda, ki so listke z napisi lepili in animirali na
toboganu. Žal so napravili tehnično napako (zamik pri pritiskanju ˝REC˝) in niso posneli
željenega, kar je res škoda. Usmeril sem jih k razmišljanju o postavitvi kamere, da bi
učinkoviteje posneli spust peresnice prek listka z napisi na toboganu – sicer bi peresnica
prehitro (in nerazločno) švignila mimo. Učenca 4. razreda v drugi skupini sta oblikovala
napise tudi iz kolaž papirja, barvic, vezalk, niti ipd.
Slika 27: Primeri filmskih napisov (4. razred, zadnja slika 5. razred). (Foto: učenci in U. Marolt)
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Mislim, da sem zelo dobro vzpodbudil njihovo ustvarjalnost; ta je v mnogočem prehajala na
področje likovne vzgoje (kompozicija, barve, vzorci ...). Učenci so pokazali veliko veselja do
dela. Ko sem jim pred srečanjem dejal, da bomo prihodnjič izdelovali napise, niso bili preveč
navdušeni. Zanimiva se mi je zdela tudi reakcija učenca 5. razreda, ki se je pri zapisovanju
sošolčevega imena s kredo zmotil, pa sem mu predlagal, naj mogoče črko le prečrta, saj bi
bilo to lahko zabavno; učenec je kasneje člane skupine glasno vzpodbujal, naj uporabljajo več
domišljije, kar se je pokazalo tudi v njihovem kasnejšem delu, kjer poleg napisov ležijo osebe
... Z delom sem bil zelo zadovoljen in sem resnično užival. Ko je proti koncu začelo rositi,
sem učence vzpodbujal naj mogoče izkoristijo kaplje – ko bo bolj padalo, pa pobegnemo pod
streho. Učenka 4. razreda je že prej dejala, da bi zelo rada snemala v dežju.
Na napisih so uporabili naslednje vloge: snemalec/kamera, igralci, režiser, glas. Pogrešam
predvsem montažo, saj smo se z njo veliko ukvarjali.
Analiza kratkega preverjanja znanja
Kamera teče. Akcija!
1. Kaj misliš, kaj je film?
2. Iz česa je film sestavljen?
3. Kaj misliš, v čem se film razlikuje od resničnosti?
4. a) Kaj je značilno za akcijski film?
b) Naštej še 3 druge filmske žanre: ______________ _______________
5. Pri katerem delu nastajanja filma je tvoja ustvarjalnost največja? Obkroži.
a) Priprava filma (od ideje do zgodborisa).
b) Snemanje.
c) Montaža.
6. a) Ali veš, kateri ljudje delajo pri filmu? Poskušaj jih našteti čim več.
b) Katero delo pri filmu pa tebe najbolj veseli?

______________

Na vprašanja je odgovorilo 12 učencev, po 4 iz vsakega razreda.
1. Navajam trditve po razredih. 4. razred: ˝Film je zaporedje kadrov z zgodbo.˝ ˝Film je nekaj,
kar si lahko ogledamo.˝ ˝Film je zgodba, ki se premika.˝ 5. razred: ˝Film je slika, ki se giba.˝
6. razred: ˝Film je prikaz igre.˝ ˝Film je slika, ki se premika, in se v njej nekaj dogaja.˝
Odgovori so si bolj podobni kot pred delavnico. Pri razmišljanju o sliki, ki se giba, pogrešam
omembo zvoka. Odgovori, ki vključujejo zgodbo in igro, zapostavljajo eksperimentalni in
dokumentarni film, s prvim smo se ukvarjali.
2. Najpogostejši odgovor je bil, da film sestavljajo kadri. Kadre je omenilo 11 učencev.
Zapisali so tudi, da film sestavljajo slike, da se uporabljajo rekviziti, zgodboris in knjižne
predloge. Ponovno pogrešam omembo zvoka in pa morda bolj analitičen pristop pri
oblikovanju odgovorov. Omenili bi lahko npr. gibanje, posebne učinke, rez, napise. Morda bi
moral vprašanje zastaviti drugače.
3. Prevladovalo je naštevanje fantastičnih prvin. ˝V filmu so lahko nezemljani.˝ ˝Ker imajo v
filmu nekateri kar moč.˝ ˝V filmu so pošasti.˝ ˝V filmu je mogoče vse.˝ ˝V filmu so izmišjene
stvari in ljudje, npr. palčki.˝ ˝V filmu je igra.˝
4. Akcijski film so opisali kot zelo dinamičen, z veliko akcije, z nasiljem, napet, vsebuje
streljanje in pretepanje. Mnogi so se zadovoljili z odgovorom, da vsebuje akcijo.
Našteli so naslednje žanre: komedija, otroški oz. mladinski film, grozljivka, vestern,
pustolovski film, romantični film, kriminalka, dokumentarec, drama, znanstvena fantastika,
fantazijski film. Učenka (4. razred) me je vprašala, kaj je to žanr, pomagal sem ji s primerom
iz predhodnega vprašanja.
5. Dovoljeno je bilo obkrožiti več odgovorov. Večina meni, da so najbolj ustvarjalni pri
snemanju (8), malo manj pri pripravi filma (5) in najmanj pri montaži (3). Odgovore potrjuje
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tudi motivacija za posamezno fazo filmskega ustvarjanja, ki je bila največja pri snemanju in
najmanjša pri montaži.
6. Odgovori so bili bogatejši in bolj raznoliki kot pred delavnico. Igralcu, režiserju in
snemalcu, ki so prevladovali pri preverjanju predznanja, so dodali montažerja, scenografa,
kostumografa. Omenili so še producenta, scenarista, asistenta, maskerja, glasbenika, voznika,
mizarja.
Učence najbolj veseli delo snemalca (navedeno devetkrat), trije so navušeni predvsem za igro
in dva za montažo. Delo snemalca na podlagi izkušenj učencev vključuje tudi delo režiserja in
deloma scenarista, zato ga je potrebno razumeti širše.

60

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Uroš Marolt: Filmska vzgoja v drugem triletju osnovne šole

4. Zaključek
S svojim delom sem posegel na precej neznano področje, saj se izkušnje filmskih pedagogov,
dosegljive v literaturi, nanašajo predvsem na otroke, starejše od 12 let.
Učenci so pokazali veliko zanimanje za filmsko področje, še posebej za ogled filma in delo s
kamero. Delo z računalnikom se je izkazalo za najzahtevnejše. Zdi se mi smiselno, da bi
povezovali filmsko vzgojo z računalniško, saj je določeno računalniško znanje pogoj za
uspešno delo pri montaži.
Z metodami filmske vzgoje lahko dosegamo tudi cilje pri drugih učnih predmetih, na
delavnici smo se srečali npr. z glasbeno in likovno vzgojo ter s slovenskim jezikom.
V otroških filmskih izdelkih prevladujejo teme, ki jih poznajo s televizije, npr. televizijska
poročila, vremenska napoved ter žanrski film, zlasti grozljivka in akcijski film. Odrasli
gledalci, ki so videli otroške filme z delavnice, so pogrešali predvsem 'zgodbo' oz. prikaz
vzrokov in posledic. Sam se z njimi strinjam le deloma. Učencem sem želel približati
vizualno plat filma, razmišljanje o podobah, zato smo se ukvarjali tudi z eksperimentalnim
filmom, ki zgodbo pogosto zavrača. Pri tem se je izkazalo, da je mogoče tudi individualno
delo, saj za tovrstni film niso potrebni niti igralci. Največ težav so imeli učenci z
načrtovanjem, pa tudi s povezovanjem načrta za film z izvedbo. Izdelki brez predhodnih
načrtov so bili v nekaterih pogledih celo plodovitejši, vendar mislim, da brez predhodnih vaj v
načrtovanju ne bi bilo tako.
Vtisi na zaključni javni projekciji so bili predvsem pozitivni. Učenci so bili ponosni na svoje
delo, morda dečki celo bolj izrazito kot deklice, ki so delovale bolj zadržano. Ali pa je bila
zgolj trema? Učenec 4. razreda je prinesel s seboj kamero, da pi posnel projekcijo. Občutek
sem imel, da so bili gledalci nad marsičim presenečeni. Všeč so jim bili zlasti nenavadni
filmski napisi, med drugimi izdelki pa so omenili predvsem filme z bolj izdelano zgodbo.
Med predvajanjem so se večkrat nasmejali, tako namerno komičnim stvarem kot tudi manj
dodelanim oz. ponesrečenim posnetkom. Ob filmu s pravim zvokom streljanja so se sprva
zgrozili, kasneje pa so se nekateri tudi smejali. Prijatelj je vprašal učenca, kako mu je uspelo
vrteti kamero v eksperimentalnem filmu. Obiskovalci so izrazili zanimanje in razumevanje za
naše delo, v glavnem pa se mi je zdelo, da so bile stvari precej drugačne od njihovih
pričakovanj, v pozitivnem smislu, ne izključujem pa tudi kakšnega razočaranja. Pred
delavnico tudi sam nisem dobro vedel, kaj lahko pričakujem. Nekaj posebnega ... Učne ure bi
lahko izpeljal tudi svobodneje, z manj poučevalnega pristopa, značilnega za obvezne
predmete, a z več motivacije in kreativnosti. Morda sem se preveč držal misli Clauda LeviStraussa (1985), da je znanje temelj ustvarjalnosti, in sem skušal učencem najprej zagotoviti
neko temeljno znanje. Smiselno je, da filmski medij preizkušajo igrivo in neobremenjeno,
nekajkrat nam je to čudovito uspelo. Tudi s strani šole sem bil deležen precejšnje podpore.
Kakorkoli, menim, da sem učencem ponudil droben vpogled v drugačen svet filma, čeprav so
včasih s tem imeli težave in so nekatere vsebine zavračali. Sklenem lahko, da je otroška
filmska ustvarjalnost nekaj samosvojega, kar si zasluži vzpodbudo, zahteva pa tudi lastna
merila za vrednotenje.
Strokovni terminologiji sem se večinoma izogibal, vpeljal sem le pojme (npr. kader, rez,
montaža, zgodboris), s katerimi smo se redno srečevali in so bili nujni za učinkovito delo.
Za izvedbo delavnice so zadostovale štiri snemalne naprave, kar pomeni ena naprava na tri oz.
štiri učence.
Predlagam še nekaj področij, povezanih s filmsko vzgojo, ki bi jih bilo smiselno raziskati:
filmska vzgoja v prvem triletju osnovne šole, film in opismenjevanje, možnosti uresničevanja
filmske vzgoje pri posameznem učnem predmetu, uporaba spletnih aplikacij (facebook, blogi)
v vzgojno-izobraževalne namene, izdelava enostavnega montažnega programa za najmlajše.
Upam, da se katera izmed predstavljenih idej uresniči tudi pri pouku!
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6. Priloga
Izdelki in vaje s filmske delavnice (DVD).
Vsebina DVD-ja:
- Cikel otroških filmov
- Prve snemalne vaje; prosto snemanje
- Druge snemalne vaje; montaža znotraj kamere
- Montažne vaje; E. T. vesoljček
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