
»Človek nikoli ne bi mogel živeti brez sanj.«
Poletne počitnice so tu! Družina se odpravi v počitniško
hišo ob morju, kjer je nekoč živela njihova teta Elenora.
Tam doživijo pravo pustolovščino, saj oživi vrsta
pravljičnih junakov.

HIŠA PRAVLJIC - animirani film

režija in scenarij Dominique Monféry / Francija,
Italija / 2009

GLEJ IN SE ČUDI - dokumentarni film

režija in scenarij Werner Herzog / ZDA / 2016
Film prikazuje raziskovanje sveta sodobne povezanosti
– od otroških korakov svetovnega spleta do možnih
scenarijev, ki se nam obetajo v prihodnosti. 
Opremljen z značilno radovednostjo in živahno
domišljijo se Werner Herzog odpravi na potovanje, ki
razkrije, kako je internet preoblikoval skoraj vse vidike
naših življenj.

FILMSKA ZNAČKA ZA MLADINO
2021/2022

Filmska značka za mladino ponuja seznam kakovostnih
igranih, animiranih in dokumentarnih filmov na DVD-jih,
katere si lahko izposodite in ogledate doma. 

Ali si upaš sprejeti

FILMSKI IZZIV?

svoj kratki filmski napovednik za najljubši film ALI
svoj filmski plakat za najljubši film.

oddaš v Knjižnici Velenje, Šoštanj ali Šmartno ob Paki;
pošlješ po e-pošti: 

Se želiš preizkusiti v vlogi 
režiserja, scenarista ali mogoče igralca?

Pripraviš lahko:

Svoj izdelek lahko:

       andreja.kac@vel.sik.si (Mestna knjižnica Velenje),
       marjeta.blatnik@vel.sik.si (Mestna knjižnica Šoštanj),
       maja.praprotnik@vel.sik.si (Knjižnica Šmartno ob Paki).

 
Veselimo se vaših izdelkov.

Najbolj izvirne izdelke bomo nagradili!

Filmsko značko za mladino pripravljata Andreja Kac in Maja Praprotnik.



"Družinski film o nenavadnem prijateljstvu med deklico
in levom."
Desetletni Mii se življenje obrne na glavo, ko se iz
Londona preseli v Afriko, kjer njena družina upravlja
kmetijo z levi. Ko pride na svet mali beli lev Charlie, je
Mia spet srečna in z njim ustvari posebno vez.

MIA IN BELI LEV - igrani film

režija in scenarij Hirokazu Koreeda / Japonska /
2018

"Film o dogodivščini, ki jo lahko doživiš le kot del
druščine, in o osebnem odraščanju v skupini."
Šolski nogometni klub Soto Alto izgublja tekme in je
zadnji v ligi. Če želijo ohraniti nogomet na šoli, morajo
zmagati na eni izmed zadnjih treh tekem, sicer bo
ravnateljica nogometni klub zamenjala s pevskim
zborom.

SUPER FUZBALISTIČNI - igrani film

režija in scenarij Grethe Bøe-Waal / Norveška /
2014

Zapiši naslove filmov, ki si si jih ogledal/-a:

Po ogledu filmov iz seznama filmske značke za mladino, 
svoje mnenje deli z nami:

Kateri film se te je najbolj dotaknil? Zakaj?

Kateri lik in v katerem filmu se ti je zdel najbolj zanimiv?

Kateri je tvoj najljubši film?

Ime in priimek:                Naslov:                       Starost:

Aurore je trinajstletnica, ki ji življenje ne prizanaša. 
Očitajo ji, da je trmasta, kljubovalna in jezikava ter tako
od nje kar naprej vsi nekaj pričakujejo. 
Starša želita da bi imela dobre ocene ter postala lepa in
priljubljena. Učitelj francoščine  ji nenehno prigovarja naj
bere zastarele debele knjige, prijateljica pa ji očita, da ni
dovolj ustrežljiva. 
Toda  Aurore se temu odločno upira. Le zakaj?

GOSPODIČNA NEMITEŽIT - igrani film

režija in scenarij Emilie Deleuze / Francija / 2016

Izpolnjeno zloženko oddaj do 31. maja 2022 v 
Knjižnici Velenje, Šoštanj ali Šmartno ob Paki in 

si prisluži filmsko vstopnico.


