Od 3. aprila 2009 v Kinodvoru.

Kinodvor. Kinobalon.
Moj kino je lahko Kinobalon.

Kinodvor. Mestni kino.
www.kinodvor.org

LISICA,
VOLK IN VODNJAK
beneška ljudska pravljica

Bila je nekoč lisica, ki je živela tam pod vasjo in hodila vsako noč v vas po kokoši. Neki ženi je ta lisica pojedla skoraj vse kokoši. Sredi vasi je bil vodnjak. Pa
je žena vzela eno od kokoši in jo obesila na vedro, s katerim so zajemali vodo
iz vodnjaka. Ponoči je lisica prišla pred vodnjak in zagledala obešeno kokoš.
Hitro je skočila v vedro. A vedro se je z lisico in kokošjo vred spustilo v vodnjak.
Lisica zdaj ni vedela, kako naj pride ven. Kmalu za njo je k vodnjaku prišel volk,
slišal je lisico, ki je bila spodaj v vodnjaku, in jo vprašal:
»Ti, kaj pa delaš tam notri? Lahko to izvem?«
Lisica, ki je bila modra, je odvrnila:
»Oh, tu spodaj je toliko kokoši, da jih ne morem sama pojesti. Pridi dol še ti. Kar
spravi se v tisto vedro, ki je obešeno na vodnjaku!«
Volk je stopil v vedro in se tudi sam spustil v vodnjak. Ker je bil težji od lisice in
sta bili vedri povezani, je obenem dvignil vedro z lisico in kokošjo. Tako sta se
volk in lisica srečala sredi poti. Volk se je v svojem vedru spuščal, lisica pa se
je dvigala. Volk je vprašal:
»Kam greš, botra lisica?«
Lisica pa se je smejala in mu je rekla:
»Lepo se imej, boter volk. Vodnjak je tako napravljen, da gre en dol, drugi pa
gor!«
Tako se je modra lisica rešila vodnjaka in tudi tisto noč pojedla svojo kokoš.

Deklica in lisica
Le Renard et l'Enfant
Luc Jacquet, Francija, 2007, barvni, 92 minut, igrani, slovenski podnapisi,
distribucija FIVIA – Vojnik. Za otroke od 5. leta dalje

Nekega jesenskega jutra deklica na poti v šolo zagleda lisico. Očarana pozabi na
strah in se ji pogumno približa. To je začetek presenetljivega prijateljstva. Deklica
s pomočjo lisice odkriva skrivnostno in divjo naravo. Začne se pustolovščina, ki
spremeni njeno življenje in njen pogled na svet.
Režiser Luc Jacquet je želel pričarati zgodbo, ki se dogaja blizu našega doma,
na travnikih, v gozdovih. Da bi bili očarani nad naravo, nam ni treba hoditi prav
daleč. Film je neverjetno popotovanje po naravi, kakršna se ponuja, ko se ure
in ure ne zganemo, kakršna je, ko nas v njej ni. Opazovanje narave so majhni
trenutki sreče, v katerih lahko uživamo vsi.
»Lisica in deklica je pripovedka, zgodba, ki bi morala s preprostimi besedami
nagovoriti vse. V njej gre za spoštovanje do narave, spoštovanje do vseh živih
bitij, spoštovanje do meja, ki jih ne smemo prestopiti.« Luc Jacquet
Celovečerni igrani film o nepozabnem prijateljstvu med deklico in lisico.
Film režiserja Luca Jacqueta, avtorja dokumentarnega filma Popotovanje
cesarskega pingvina.
Z vstopnico Prirodoslovnega muzeja Slovenije ali ZOO Ljubljana do cenejšega
ogleda filma! Z družino in prijatelji obiščite muzej in živalski vrt ter shranite
vstopnici. Z eno od obeh lahko pri blagajni Kinodvora dobite cenejšo vstopnico
za ogled filma (4 evre).
Kinobalon je otroški in mladinski
program v Kinodvoru. Zbirka Kinobalon
želi otrokom približati vsebine filmov.
Ob igri in branju bodo filmski junaki
postali otrokovi prijatelji.
Dodatne informacije: Petra Slatinšek, Filmsko-vzgojni
program in Program za otroke in mlade, Kinodvor,
Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana, kinobalon@kinodvor.
org, 01/239 22 14

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
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599.322.3
BELI pramen : pustolovščine malega bobra /
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- Ljubljana : Kinodvor, 2008. - (Zbirka Kinobalon
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Kinodvor. Sezamov kotiček. Aprilske nedelje od 11. do 13. ure.

Lisičje igrarije

5. 4.: Kakšna je razlika med deklicami, dečki, lisicami? Kdo je bolj zvit? Kako se gibamo eni in drugi?
(plesno-gibalna delavnica s Špelo Kozamernik); 12. 4.: Kdo so naši živalski družabniki? Izmislimo
si svojo zgodbo, kako se na poti v pravljico srečata deklica in lisica (igra s Špelo Kozamernik);
19. 4.: Kako udomačiti lisico? Je to sploh mogoče? Izdelali bomo svojo lisico, ji dali ime, jo oživili
s svojimi glasovi (igra s Petro Štrukelj); 26. 4.: Lisico srečamo v pravljicah in pripovedih naših babic
in dedkov, nastopa pa tudi v ljudski pesmici, ki jo bomo zapeli, ob njej risali in še kaj počeli (igra
z Andrejo Goetz).
Sezamov kotiček je del nedeljskega Zajtrka pri Kinodvoru. Medtem ko si starši lahko mirno privoščijo
zajtrk in jutranji film, otroci brezskrbno uživajo s Sezamovimi animatorkami.

Brezplačno pedagoško gradivo Deklica in lisica

Dejavnosti ob filmu

Deklica in lisica
za družine in izobraževalne ustanove
ZOO Ljubljana, sobota, 11. april 2009 od 9.30 do 12. ure.

Sporazumevanje z živalmi. Delavnica.

Otroci in odrasli se boste lahko približali činčili, tigrom, šimpanzom, papigam, po želji še nestrupeni
kači in ptičjemu pajku ter se pod strokovnim vodstvom učili sporazumevati z njimi. Delavnico bo
vodil profesor biologije Rudi Ocepek. Zbor pred živalskim vrtom ob 9.30. Delavnica je brezplačna,
število mest je omejeno, prijave: kinobalon@kinodvor.org.
Kinodvor. Mala dvorana. 26. april 2009 od 13. do 17. ure.

Na spletni strani Kinobalona (www.kinodvor.org) najdete poglavje Pedagoška gradiva in v njem tudi
gradivo o filmu, ki učiteljem, pa tudi staršem, prinaša zanimivosti o nastanku filma, pomaga pojasniti
njegovo vsebino, na voljo pa je še več bioloških podatkov o lisici. Tam si lahko preberete še zanimiv
prispevek Rudija Ocepka o tem, kako pomemben vpliv imajo živali na otrokov razvoj in o njegovih
srečanjih z lisico. Del pedagoškega gradiva je še izčrpen knjižnični seznam s predlogi za nadaljnje
brskanje po knjigah o živalskih junakih iz filma.

Šolskim skupinam ob ogledu filma priporočamo:
Kinodvor: Pogovor z Rudijem Ocepkom, ki bo ob izbrani živali tudi pokazal, kako se je potrebno
notranje umiriti, da nam živali zaupajo in se nam prepustijo.
Prirodoslovni muzej Slovenije: Obisk razstave Skrivnosti gozda. Posebej zanimiv je Gozd
ponoči, kjer lahko opazujete številne gozdne živali, ki so dejavne ponoči in nastopajo tudi v filmu.
Priporočamo še obisk stalne razstave Prirodoslovnega muzeja Slovenije, kjer so razstavljene tudi
gozdne živali in njihova okostja ter delavnice za vrtce in osnovne šole na temo Gozd in gozdne
živali.
ZOO Ljubljana: Delavnica odnos do živali in spoznavanje velikih zveri Slovenije (medved, volk
in ris) za najavljene skupine. Pokazali vam bomo način, kako se lahko približamo živalim. Nekatere
bomo božali in pestovali (tenrek, činčila), do drugih pa bomo odpravili predsodke (kače, pajki ali
žuželke). Rezervacije sprejemamo na telefon 01 24 42 180.

Delavnica animiranega filma. Delavnica.

Delavnica za otroke in mlade. Naredili bomo animirani film po eni izmed ljudskih pravljic o lisici.
Posneli bomo tudi glasbo za film. Delavnico bodo vodili strokovni mentorji Društva za oživljanje
zgodbe 2 koluta. Delavnica je brezplačna, število mest je omejeno, prijave: kinobalon@kinodvor.org.

Dodatne dejavnosti pripravljamo v sodelovanju z ZOO Ljubljana, Prirodoslovnim muzejem Slovenije,
Društvom za oživljanje zgodbe 2 koluta ter Združenjem staršev in otrok Sezam.

Kinodvor. Galerija. Od 3. aprila do 3. maja 2009.

Lisica v galeriji

V Kinodvorovi Galeriji bo v času predvajanja filma v vitrinah na ogled razstava o lisici. Razstavo
pripravlja Prirodoslovni muzej Slovenije v sodelovanju z ZOO Ljubljana.

Film je na rednem sporedu od 3. do 15. aprila, v Kinobalonu do 3. maja:
18. 4. (15.30), 19. 4. (17.30), 24. 4. (17.30), 25. 4. (17.30), 26. 4. (17.30), 29. 4. (10.00), 30. 4.
(17.30), 1. 5. (17.30), 2. 5. (17.30), 3. 5. (11.00 in 17.30)
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Zanimivosti o nastanku
filma Deklica in lisica
• Del filma so ustvarjalci posneli v Franciji, v pogorju L'Ain, kjer je režiser
preživljal svoje otroštvo, del pa v Narodnem parku Abruzzo v Italiji. Tam so
posneli večino prostoživečih živali, ki nastopajo v filmu.
• Lisico srečamo v pravljicah in pripovedkah z vsega sveta, a glavna junakinja
celovečernega igranega filma doslej še ni bila.
• V filmu nastopa več lisic. Nekateri prizori so posneti s prostoživečimi lisicami,
ostali pa z udomačenimi.
• Mala igralka Bertille Noël-Bruneau je mestna deklica. Šele ob snemanju filma je
pobliže odkrivala svet živali in življenje v naravi. Tako kot junakinja v filmu se je
tudi ona soočila z željo, da bi si prilastila prostoživečo žival, ki jo je vzljubila.
Snemalna ekipa je prizore narave, takšne, kot je, snemala trideset tednov, v vseh
letnih časih. Pozneje so te prizore vpletli med igrane dele filma.
• Posebnost tega filma je, da se junaki – deklica in živali – ne pogovarjajo.
Pravzaprav se v filmu le malo govori. Glavno pripovedno sredstvo poleg slike
je glasba. Glasba govori o občutjih junakov, o njihovih čustvih, o napetostih in
vzdušju, ki ga vzbujajo pokrajine v različnih letnih časih.
• Režiser Luc Jacquet je študiral biologijo in sodeloval pri snemanju dokumentarnih
filmov na Antarktiki in na avstralskih otokih.
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Lisica
Na svetu živi enaindvajset različnih vrst lisic. V filmu nastopa navadna ali rdeča
lisica (Vulpes vulpes), ki je od vseh najbolj prilagodljiva in zato najbolj razširjena
vrsta. Poseljuje gozd, obdelovalne površine in tudi nekatera mesta.
Navadna lisica živi tudi v Sloveniji. Večino njene hrane predstavljajo miši in
drugi glodavci, uživa pa še zajce, ptiče, mrhovino, ribe, rake, žabe, polže, žuželke,
deževnike in sadje. Je nočno dejavna žival. Podnevi počiva v brlogu (lisičini), ki
ga sama izkoplje. Občasno prihaja iz brloga tudi podnevi. V brlogu samica skoti
majhne, gole in slepe mladiče. Šele približno čez mesec dni so dovolj razviti, da
lahko prvič pridejo iz brloga.
V filmu je deklica s hrano privabila lisico, se zbližala z njo in jo potem odpeljala
domov. V resničnem življenju je to malo verjetno. Lisice se človeka bojijo in se
pred njim umikajo. Na snemanju filma so zato sodelovale lisice, ki so jih zelo
mlade vzeli iz narave in jih udomačili.

Deklica in lisica
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Človeka se bojijo tudi druge prostoživeče živali. Če se čutijo ogrožene, nas
nekatere lahko tudi napadejo. Približamo se jim lahko le, če smo zelo mirni in
prijazni. V naravo zato vstopaj spoštljivo in ne preganjaj živali, kot je storila
deklica v filmu v želji, da bi se spoprijateljila z lisico.
Opozorilo
Lisica lahko zboli za nalezljivo in smrtno nevarno boleznijo – steklino. Stekla
žival brezciljno tava okrog in postane tudi napadalna. S slino bolne živali se
lahko okužijo zdrave živali in človek. Zato se izogibaj klateškim živalim in ne
dovoli, da te obliznejo, opraskajo ali celo ugriznejo.
Če imate psa, potem gotovo veš, da ga morate vsako leto peljati na cepljenje proti
steklini. V zadnjem času proti steklini cepijo tudi lisice. Kar iz letala raztrosijo
vabe s cepivom. Ko lisica takšno vabo poje, postane odporna proti steklini.
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Zanimivosti
• Samci rdeče lisice so večji od samic in lahko tehtajo 10 kilogramov.
• Lisica ima kratke noge, a vseeno hitro teče, skače do 4 metre daleč, dobro
plava in po položnih deblih pleza na drevje.
• Včasih lisica naseli brlog, ki ga je izkopal jazbec.
• Brlog lisice ima več izhodov, da v nevarnosti lahko pobegne.
• Lisice se parijo od januarja do marca; brejost traja 52 do 53 dni.
Samica skoti 1–10 (navadno 4–7) mladičev, ki ob rojstvu tehtajo 60 do 150
gramov.
• Življenjska doba lisice v ujetništvu je do 12 let, v naravi pa običajno od 2 do
6 let.
• Naravni plenilci lisice so volk, ris, planinski orel in podivjani psi, mladiče pa
plenita tudi kragulj in velika uharica.

Deklica in lisica
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Moje prvo srečanje z lisico
Profesor biologije Rudi Ocepek se spominja:
Svojega prvega bližnjega srečanja z lisico se dobro spominjam, čeprav je od
takrat minilo že skoraj šestdeset let. Star sem bil šest let. Bili smo pri zajtrku, ko
so v sadovnjaku ob hiši kar naenkrat glasno zavreščale kokoši. Hitro sem stekel
ven in jih videl, kako prestrašene bežijo proti kurniku. Na travi pod drevjem je
ležalo razmetano perje. Z roba gozda sem zaslišal glasno lajanje in zagledal našo
majhno psičko Šeko, ki skače okrog lisice, ona pa renči in ji kaže svoje ostre
zobe. Med njenima sprednjima nogama je vsa krvava negibno ležala naša Čopka.
Ko sem se lisici približal, je mrtvo kuro zgrabila in z njo v gobcu stekla v gozd. S
Šeko sva se pognala za njo. Čopka je bila težka, zato se je lisica kmalu utrudila.
Spustiti jo je morala, da je lahko pobegnila. Čopko sem pobral in jo s solzami v
očeh odnesel domov.
Režiser filma Luc Jacquet se spominja:
Kot otrok sem se ves čas podil po gozdu. Vsak izgovor je bil dober, da me je odneslo
v naravo. In potem sem nekega dne srečal lisico. Podoba me je zaznamovala in
trideset let pozneje je po njej nastal film Deklica in lisica. Bilo je spomladi.
Prišel sem na veliko jaso, obdano s smrekami. Lisica me ni opazila, tako je bila
zatopljena v lov. Močno sem se ji želel približati. Bliže ko sem bil, bolj sem se
bal, da bo pobegnila. Še zdaj jo jasno vidim. Obrnila se je, me s silovitostjo v
očeh pogledala in pobegnila. To je prvi prizor v filmu. Ta neverjetna napetost me
je očarala. Kako da si je dovolila obstati le nekaj korakov stran od mene? Morala
bi pobegniti. A storila je drugače. Za nekaj hipov sta drug ob drugega trčila dva
svetova, dve različni bitji. V naslednjih dneh sem se vračal, hotel sem najti lisico,
se ji spet približati. Nikoli več je nisem videl. A to iskanje me je pripeljalo na
nenavadne kraje, me pripravilo do tega, da sem zapustil utrjene poti. Odkrival
sem nove, neznane kotičke narave.

Pokukajmo še v knjige
Družimo se z lisicami ob branju in opazovanju podob.

Zverinice iz Rezije (Mladinska knjiga, 1973)
Botra lisica nastopa v mnogih rezijanskih pravljicah – vsakič malo drugače zvita in malo drugače
modra. Z ilustracijami Ančke Gošnik Godec.

Slovenske basni in živalske pravljice (Mladinska knjiga, 2005)
Basni in živalske pravljice, marsikatera tudi o lisici, z ilustracijami Marjana Mančka.

Tri botre lisičice (Mladinska knjiga, 2004)
Rezijanska ljudska pravljicah o treh uživaških botricah, ki se znajo imeti lepo. Z ilustracijami Ančke
Gošnik Godec.

Svetlana Makarovič: Pravljice iz mačje preje (Borec, 1980)
Sodobne pravljice, ki govorijo tudi o lisicah in jih je ilustriral Matjaž Schmidt.

Kristina Brenk: Deklica Delfina in lisica Zvitorepka, Srebrna račka zlata račka
(Mladinska knjiga, 1991)
Zgodba o deklici Delfini, ki se nenadoma znajde sredi sanjskega sveta, kjer sreča lisico Zvitorepko.
Z ilustracijami Marlenke Stupica.

Obsežnejši seznam priporočenega leposlovja in poljudno-znanstvene literature o lisicah za otroke
najdete na www.kinodvor.org (Pedagoška gradiva).
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SE JIH SPOMNIŠ?

KDO SO ŽIVALI NA SLIKAH? IMENA VPIŠI V KVADRATE IN
PREPIŠI ČRKE, KOT KAŽEJO ŠTEVILKE, V KVADRATE SPODAJ.
KATERE ŽIVALI DOBIŠ?
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VSE TE ŽIVALI SI LAHKO OGLEDAŠ V FILMU. SE SPOMNIŠ ŠE
KATERE? PRIPOVEDUJ. POZNAŠ TE ŽIVALI TUDI IZ SVOJEGA
OKOLJA? JIH KDAJ OPAZIŠ V NARAVI?
12
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ČIGAVE SO SLEDI?

ZNAŠ RAZVOZLJATI, ČIGAVE SO SLEDI? POVEŽI JIH S PRAVIMI
ŽIVALMI. ČE NE VEŠ, KAKO SO VIDETI NJIHOVE SLEDI,
POBRSKAJ PO KNJIGAH V KNJIŽNICI ALI DOMA.

POBARVAJ

SLIKO TAKO, KOT KAŽEJO NAVODILA. KAJ SE BO PRIKAZALO?

Lisica in volk imata podoben odtis stopal, le da so volkova večja.
14
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LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER

POZNAŠ TO LJUDSKO PESEM? LAHKO JO ZAPOJEŠ. ČE JE
NE POZNAŠ, PROSI ODRASLE – PRAV GOTOVO SE BO V TVOJI
DRUŽINI NAŠEL KDO, KI JO ZNA ZAPETI.

PO KATERI POTI MORA LISICA IZ BRLOGA, DA SE IZOGNE
LOVCU?

LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER,
POD SKAL'CO IMA SVOJ KVARTIR.
PA Z REPKOM MAHLJA,
PA S KREMPLJI PRASKLJA,
PA VPRAŠA, ČE JE LOVEC DOMA.
OJ LOVEC PA NA SKAL' SEDI,
NABITO PUŠKO V ROK' DRŽI.
PA ČAKA NA NJO,
DA USTRELIL JO BO,
ČE LE PRIKAZALA SE BO.
LISIČKA PA JE ZVITA B'LA,
PRI DRUGI LUKNJI VEN JE ŠLA.
NA HRIBČKU SEDI,
SE SLADKO SMEJI,
PA JAGRČKU FIG'CE MOLI.

ZA LISICO VELJA, DA JE ZELO IZNAJDLJIVA ŽIVAL. VEŠ KAJ
POMENI, ČE O KOM REČEMO, DA JE »ZVIT KOT LISICA«?
16
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IZDELAJMO PIŠČALKO

Najboljši čas za izdelavo piščalk je pomlad, saj takrat najlaže
odstranjujemo lubje z odrezane vejice. Pri izdelavi naj ti
pomaga odrasli.
Potrebujemo:
• 10 do 12 cm dolgo vejico leske, vrbe, jesena, kostanja
ali bezga,
• dovolj oster žepni nož.

Odrežemo vejico s premerom okoli 1 cm. Z nje najprej
snamemo lubje. Dobro jo oslinimo in po njej narahlo udarjajmo
(lahko z ročajem noža ali debelejšo paličico). Z vejice
potegnemo nepoškodovano cev iz lubja. Od lesene sredice
poševno odrežemo košček, ki ga po vsej dolžini pod rahlim
kotom prirežemo, kot kaže slika. To je ustnik. Vstavimo ga v
cev. Od preostalega dela vejice odrežemo spodnji del, ki bo
zapiral cev piščali. Glede na to, kako globoko vstavimo spodnji
del, določamo višino tona. Tralala, zdaj pa hajd na travnik!

1.

2.

3.

4.

5.
7.

6.

18

Deklica in lisica

Deklica in lisica

19

NAPIŠI PESEM ALI ZGODBO

OPAZUJ FOTOGRAFIJE. KAJ SE DOGAJA? NAPIŠI PESEM ALI
ZGODBO. POŠLJEŠ JO LAHKO V KINOBALONOV NABIRALNIK.
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DRUŽINSKI KVIZ

Ste si že ogledali film Deklica in lisica? S starši, brati,
sestrami, prijatelji lahko pripravite kviz. Kdo je na vsa
vprašanja odgovoril pravilno? Izmislite si lahko še svoja
vprašanja.

1.
a)
b)
c)

Zgodba filma Deklica in lisica se odvija
samo pozimi.
v vseh letnih časih.
samo poleti.

2.
a)
b)
c)

Deklica
si takoj pridobi lisičino zaupanje.
se z lisico spoprijatelji po dveh tednih.
zelo dolgo opazuje lisico in se ji skuša približati.

3.
a)
b)
c)

Ko deklica sledi lisici, neko noč preživi
v gozdu.
v prelepem gradu.
v kozolcu.

4.
a)
b)
c)

Deklica da lisici ime
Zvitorepka.
Titu.
Botrica.

5.
a)
b)
c)

Ko deklica lisico pripelje v svojo sobo, ta
leže na posteljo in lista knjigo.
prestrašena skoči skozi okno.
sede za računalnik.

Kinobalonov nabiralnik. Kinobalon bo vesel vaših pisnih in likovnih izdelkov, pa tudi fotografij. Pošljite
jih na naslov: Kinobalon, Kinodvor, Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov kinobalon@
kinodvor.org in pripišite osnovne podatke (ime in priimek otroka, starost in podatke za stik s starši ali
učiteljico). Iz Kinobalonovega nabiralnika bomo izžrebali dva otroka, ki bosta prejela knjižno nagrado,
Uganke 100+1 Andreja Rozmana Roze. Knjigo podarja Mladinska knjiga Založba. Kinodvor si pridržuje
pravico do objave izdelkov otrok.

Od 3. aprila 2009 v Kinodvoru.

Deklica in lisica Le Renard et l'Enfant

režija Luc Jacquet, Francija, 2007, barvni, 92 minut, igrani, slovenski
podnapisi, distribucija FIVIA – Vojnik. Za otroke od 5. leta

Kinobalon je otroški in mladinski filmski program v Kinodvoru.
Na sporedu je vsako soboto in nedeljo popoldne ter občasno
tudi med tednom. Otroci, vpisani v Klub Kinobalon, gledajo filme
ceneje in imajo prednost pri udeležbi na ustvarjalnih delavnicah.
Več informacij na kinobalon@kinodvor.org.

Kinodvor. Kinobalon.
www.kinodvor.org

