
Animirana komična pustolovščina pripoveduje zgodbo o
Edvardu, sinu kralja opic Simeona. Nasledil naj bi očeta,
a ob rojstvu je šibek in bolehen, zato kralj po
čarovničinem nasvetu naroči, naj ga odstranijo. 
Zabavna komedija o nastanku sodobnega človeka se
dogaja 2 milijona let v preteklosti.

ZAKAJ (NI)SEM POHRUSTAL SVOJEGA OČETA -
animirani film

režija Jamel Debbouze / režija Fred Fougea po
romanu Roya Lewisa / Francija / 2014

ČLOVEK DELFIN - dokumentarni film

režija in scenarij Lefteris Charitos / Grčija,
Kanada, Francija / 2017
Dokumentarec o življenju in zapuščini Jacquesa
Mayola, pionirja prostega potapljanja, ki je navdihnil
kultni film Velika modrina.
Jacques Mayol je bil prvi potapljač, ki se je z enim
samim vdihom spustil sto metrov globoko. 

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!

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. 

Filmsko značko za mladino pripravljata Andreja Kac in Maja Praprotnik.



Najstniška komedija, z vsemi obveznimi sestavinami:
humorjem, norčevanjem, prismojenimi junaki, čudaškimi
druščinami in trapastimi šalami. Ponuja iskriv in
zabaven pogled na nerodnosti sklepanja novih
prijateljstev.

MOVI MULC - igrani film

režija in scenarij Rudi Rosenberg / Francija / 2015 /
80 min / podnapisi, francoščina 

"Predbožična pravljica o deklici Siv v čudežni deželi."
Sedemletna Siv z jezikom lovi snežinke, ko zagleda
rožnati plašč, ki se močno razlikuje od drugih. Nosi ga 
 Cerisia, nova sošolka, ki se drugače oblači in ima o
vsaki stvari čisto svoje mnenje. Siv je presrečna, ko jo
Cerisia povabi, da prespi  v njenem domu. Toda dom
Cerisine družine ni običajen, še zlasti,  če se po njem
sprehajaš ponoči.

PRESPATI PRI PRIJATELJICI - igrani film

režija in scenarij Catti Edfeldt, Lena Hanno /
Švedska, Nizozemska / 2016

Film je posnet po resničnih dogodkih, ki so se zgodili na
olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu. Osredotoča se
na legendarno zaključno košarkarsko tekmo med
reprezentancama Združenih držav Amerike in Sovjetske
zveze.
Ali lahko trener sovjetske reprezentance navdihne svoje
varovance, da storijo nemogoče – in premagajo do
takrat nepremagane Američane?

TRI SEKUNDE - igrani film

režija in scenarij Anton Megerdichev / Rusija / 2018

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

si prisluži filmsko vstopnico.

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:


