Kinobalon

Kinodvor. Kinobalon.
Moj kino je lahko Kinobalon.
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Dva vica iz filma:

VICI

Kaj je rekel en zid drugemu?
Dobiva se na vogalu.
Kako pravijo ljudožerci
turističnemu avtobusu?
Konzervirana hrana.
In še vic, ki je Norvežanom
zelo smešen:
Dva polarna medveda tečeta po
puščavi in prvi reče drugemu:
»Tu je bilo pa veliko snega!«

8+

Misija Arktika Operasjon Arktis
Grethe Bøe-Waal, Norveška, 2014, 87 minut, DCP, v norveščini s slovenskimi podnapisi,
distribucija Demiurg

Trinajstletna Julia in osemletna dvojčka Ida in Sindre so otroci iz vojaške družine, ki se
morajo preseliti v novo mesto. Prilagajanje na novo okolje je težko, in ko se Sindre zaplete
v pretep na šolskem dvorišču, dvojčka zbežita do bližnjega vojaškega oporišča, Julia pa
jima sledi. V želji, da bi ponovno videli očeta, ki je na misiji, se splazijo v helikopter, ki naj
bi letel v njegovo bazo. Ko helikopter pristane in se otroci skrivoma izkrcajo, pa se zavejo,
da je nekaj narobe. Prepozno! Helikopter vzleti brez njih, sami ostanejo na neposeljenem
arktičnem otoku! V ostri polarni zimi, z majhno zalogo hrane, v koči, obkoljeni z divjimi
živalmi, morajo v svet poslati sporočilo, kje so, sicer ne bodo preživeli. Boj za preživetje in
vrnitev domov postajata vsak dan težavnejša, vendar se otroci hitro učijo, kako se spopasti
z izzivi. Vznemirljiva zgodba o preživetju na samotnem arktičnem otoku.

Je zadnji vic razumljiv?
Namig: kaj posujemo po pločnikih in
cestah, ko zapade sneg? Bi vic lahko
razumeli v deželah, kjer ni snega? Na
Norveškem ga je zelo veliko.
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severa in S starodavnim znanjem do uspeha: Irena Cerar • Izbor priporočene literature: Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center
za mladinsko književnost in knjižničarstvo • Arktične neverjetnice, izbor iz National Geographic Juniorja feb 2016: Irena Furlan,
Igor Lipovšek, Irena Cerar • Brr, kako zebe! iz National Geographic Juniorja feb 2016: Maja Omladič • Strip Peter Peter: besedilo:
Katarina Nikolov in Doša, ilustracija: Tanja Semion • Jezikovni pregled: Mojca Hudolin • Oblikoval: Andraž Filač • Založil: Javni
zavod Kinodvor, 2016.

4

5

Kinobalonova spraševalnica 1.
Intervju z režiserko filma
Grethe Bøe-Waal
So se otroci kdaj srečali z
medvedom?
Ne, nikoli. Polarni medvedi so med
bolj nevarnimi plenilci, zato nismo
tvegali. Posneli smo jih ločeno in slike
združili v postprodukciji. (Več o tem
na strani 10)
Kaj pa lik raziskovalca
Fangstmanna? Je narejen po
kakšnem resničnem norveškem
raziskovalcu?
Drži. Tudi koča, v kateri smo snemali,
je resnična lovska koča na Svalbardu
in večina predmetov in kostumov je
avtentičnih.

To je režiserka z
največjo igralko na
svetu, medvedko Agee.

Kako ste našli glavne igralce? Jih je
bilo težko izbrati?
Igralce je vedno težko izbrati, ker to
sodi med najpomembnejše odločitve,
ki jih moraš sprejeti kot režiser. Če so
dobri, bo vse šlo, če ne, imamo lahko
velike težave. Na stotine otrok smo
imeli na avdicijah in zelo sem vesela,
da smo našli Kaiso, Leonarda in Ido.
Kje ste snemali film?
V oddaljenih fjordih, območju, imenovanem Isfjorden na norveškem arktičnem otočju Svalbard. Medvedko smo
posneli v Kanadi, spet druge prizore
pa v kraju Bodø na severu Norveške.
Nazadnje smo nekaj prizorov posneli
v Oslu.

Koliko dni so bili igralci v
arktičnem snegu?
V Isfjordnu smo preživeli 16 snemalnih dni, in sicer konec februarja, ravno ko se sonce spet vrne po zimskem
mraku.
Ste posneli prave polarne medvede?
V Kanadi živi največja igralka na svetu, polarna medvedka Agee. Zelo je
dobra in nadarjena. Z njo smo posneli
večino prizorov. Mamo medvedko z
mladičema pa smo posneli na Svalbardu. To so bili divji polarni medvedi. Noben medved v filmu ni nastal
računalniško.

Zgodba filma izhaja iz knjige Misija
Arktika pisatelja Leifa Hamreja. Je
čisto enaka zgodbi v filmu?
Ne. Knjižna zgodba je bila samo navdih. Kar precej smo jo spremenili.
So vam všeč pustolovske knjige in
zgodbe? Kaj berete, gledate?
Zelo imam rada pustolovske in magične zgodbe. Moj najljubši film je
E. T. Stevena Spielberga (1982). Všeč
so mi tudi Harry Potter in Zgodbe iz
Narnije, v knjigi in filmu. Zelo so mi
všeč knjige Philipa Pullmana, recimo
Severni sij (Mladinska knjiga, 2007),
po kateri je bil posnet tudi film Zlati kompas (Chris Weitz, 2007). Všeč
so mi filmi Popotovanje cesarskega
pingvina (Luc Jacquet, 2005) in doku-

mentarna serija Frozen Planet. Rada
imam dela filmskega ustvarjalca po
imenu Hayao Miyazaki, še posebno
film Čudežno potovanje (2002).
V filmu otroci komunicirajo prek
radijskih valov. So radijske postaje
na Arktiki?
Snemali smo blizu ene od radijskih
postaj. Kar nekaj jih je. Radijski valovi
so še vedno pomembno sredstvo komunikacije med ljudmi na Arktiki.
Kakšen radijski oddajnik ste
uporabili v filmu?
Gre za zelo star radijski oddajnik, ki
so ga uporabljali med letoma 1950 in
1960. Deluje kot običajni radijski oddajnik, ki oddaja radijske valove.
Za konec skočimo na začetek filma.
Vidimo pretep na šoli. Kaj naj
otroci naredijo, če se srečajo s čim
podobnim?
Nasilje med vrstniki ima lahko grozne
posledice. Narediti morate vse, da ga
preprečite. Če ste nasilni do drugih,
se USTAVITE! Če ste priča nasilju, o
tem nemudoma povejte odrasli osebi,
ki ji lahko zaupate, in namenite pozornost žrtvi nasilja. Če ste žrtev nasilja
vi sami, nemudoma govorite s starši
in učitelji. In nikoli ne dovolite, da bi
vam grde besede in dejanja nasilnežev omajali samozavest.
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Kinobalonova spraševalnica 2.
Intervju z glavnimi
igralci filma

Kaj je bilo najtežje posneti?
Kaisa: Najtežji je bil prizor, v katerem skoraj utonem. Bila sem dva metra pod peno, v temnem kontejnerju.
Malo je bilo klavstrofobično.
Leonard: Malo mi je bilo strašno, ko
smo se peljali po ledu z motornimi
sanmi.

Koliko ste stari danes, koliko ste
bili med snemanjem filma?
Kaisa: Zdaj sem 14, avgusta bom 15.
Na avdiciji sem jih imela 11, med snemanjem pa 12.
Ida: Stara sem 9 let, med snemanjem
sem jih imela 7.
Leonard: Jaz pa sem star 10 let, takrat
sem jih štel 8.
Vaši hobiji so?
Kaisa: Rada imam orientacijski tek.
Tečeš v gozdu, z zemljevidom in kompasom, ter iščeš postaje. Sem tudi članica gledališke skupine Fredrikstad
Ungane in vsako leto pripravimo eno
igro. Letos je bil to Oliver Twist. Všeč
mi je, ker v njej igramo, pojemo in plešemo.
Ida: Moja hobija sta igra in gimnastika.
Leonard: Moja pa igra in tek.
Naj glasba?
Kaisa: Različne vrste so mi všeč.
Največkrat poslušam pop glasbo na
radiu. Všeč sta mi tudi zborovska in
klasična glasba.
Ida: Ariana Grande.
Leonard: Queen.

Leonard Valestrand Eike
(Sindre)
Kaisa Gurine Antonsen
(Julia)

Naj film?
Kaisa: Marsovec (Ridley Scott, 2015),
Pijevo življenje (Ang Lee, 2012), Titanik (James Cameron, 1997). Všeč
so mi različni filmi, tudi komedije, ker
me nasmejejo.
Ida: Butec in Butec (Peter Farrelly,
Bobby Farrelly, 1994), Edvard Škarjeoki (Tim Burton, 1990), Vohun iz soseščine (Brian Levant, 2010).
Leonard: Levji kralj (Roger Allers,
Rob Minkoff, 1994), Flåklypa Grand
Prix (Ivo Caprino, 1975).

Kaisa, kakšno je tvoje mnenje o
nasilju v šoli?
V moji šoli ga ni, vendar sem veliko
slišala o njem. Mislim, da ni sprejemljivo. Ustaviti ga je treba. Odrasli
morajo pomagati, ker je breme takšnega nasilja za enega otroka preveliko.
Opazovati nasilje in ne reagirati je
enako slabo kot nasilje samo.

Kakšne spomine imate na
snemanje? Se je med snemanjem
zgodilo kaj smešnega?
Ida: Snemanje je bilo zabavno. Svalbard je zakon.
Leonard: Super izkušnja je bila, spoznali smo nove kraje in nove ljudi.
Svalbarda ne bom pozabil.
Kaisa: Najbolj smešno mi je bilo posneti prizor z raziskovalčevim dnevnikom, ko sta me Ida in Leonard hecala
z mojim osebnim dnevnikom in fanti.
Potem so se na ta račun začeli hecati
tudi vsi ostali v filmski ekipi. Vsi smo
se zabavali.
Imate še kakšno vprašanje? Pišite
Kaisi! Ime njenega Instagram
profila je Kaisaantonsen.

Ida Leonora Valestrand
Eike (Ida)
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NAPETA PUSTOLOVŠČINA
Kako v filmu ustvarimo napetost?
Najbolj k temu pripomorejo napeta zgodba in nevarnosti, ki prežijo na junake. Toda nič manj pomembna niso filmska sredstva, ki poudarjajo napetost:
način snemanja, montaža, glasba in ritem.

1

3

Bližnji posnetek obraza. Raziskovalec pogleda
navzgor in nazaj. Glasba narašča in je vse bolj
napeta.

4

Rjovenje medvedke preglasi glasbo. Posneta je od
blizu in od spodaj, da je videti še bolj velika in strašna.

V hitri menjavi posnetkov rjoveče medvedke in
raziskovalca slednji obleži na snegu.

Si opazil/a, da medvedko slišiš, še preden jo vidiš? Zvok sam, brez slike, ustvari pričakovanje in negotovost. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, prav to je najhuje.
DETEKTOR NAPETOSTI meri, kako napet je film.
Obkroži, če si pri sebi med gledanjem filma opazil navedene znake:
pospešeno bitje srca

stisnjene dlani

cmok v grlu

skok v naročje osebi poleg mene

kurja polt

lužica pod stolom, za katero ni krivo
topljenje arktičnega ledu

ustavljeno dihanje
sopenje in vriski

Suspenz imenujemo posebno vznemirjenost, ki jo začutimo med
gledanjem napetih filmov. Nastane, ko mi – gledalci – vemo nekaj,
česar junaki v filmu še ne vedo.

1

2

Raziskovalec se sklanja nad mladiča. Posnet je od
zgoraj, kamera se mu približuje, kot da mu nekdo
prihaja za hrbet. Glasba z dolgimi toni, zvok valov
– in medveda.

Suspenz

2

Oče in mama se sprašujeta, kje so otroci. Ida in Sindre mirno spita v helikopterju,
prepričana, da sta na poti k očetu. Toda mi že vemo, da je pilot helikopter
preusmeril na osamljen otoček v arktičnem morju.

3

4

Julia mirno cepi drva pred kočo. Ne ve še, da se dvojčkoma med igro na snegu
bliža velika mama medvedka z mladičem.

Presenečenje ali suspenz? Mojster suspenza, Alfred Hitchcock, je razliko med presenečenjem in suspenzom opisal takole: Če se dva pogovarjata za mizo in nenadoma eksplodira bomba, se ustrašimo. Toda to je zgolj presenečenje. Če pa gledalec vidi bombo, ki
tiktaka pod mizo, nato pa dva, ki se mirno pogovarjata za mizo in pijeta kavo, se ustvari
napetost. Gledalec bi najraje zavpil: »Pazita, bomba je pod mizo. Nikar ne govorita. Bežita!« Ta napetost je suspenz.
Kaj pa, če je vse res? Ob napetem filmu imamo pogosto občutek, da smo res tam, sredi
dogajanja – da nas zebe, da daleč naokoli ni nikogar, da nas je strah. Občutek je v Misiji
Arktika še podkrepljen, ker so film snemali na resničnih lokacijah – večina prizorov v
koči in okoli nje je bila posnetih na otoku daleč v severnem morju, sneg, mraz in snežni
viharji so bili pravi, medvedi so bili resnični.

10

Snemanje živali

11

Snemanje na
zelenem ozadju

Si opazil/a, da je med snemanjem Agee
vedno v ozadju zelena barva?

Snemanje tega prizora bi bilo zelo nevarno: polarni medved, tudi če je treniran za
igranje v filmu, bi Julio lahko napadel.
Kako ju lahko potem v filmu vidimo na
eni sliki in tako blizu?

Za prizore, ki so nevarni, v filmu in na televiziji uporabljajo tehniko snemanja na zelenem (ali modrem) ozadju (rečemo tudi
green screen oz. blue screen), saj sta to barvi, ki sta najmanj podobni človeški koži.

Med najbolj napetimi trenutki v filmu Misija Arktika so prizori s polarnimi
medvedi. Te zanima, kako so jih posneli?

Filmska ekipa se pripravlja na snemanje v studiu.

Scenski delavci pripravljajo oder za snemanje
Agee. Tla so prekrili z ledom, da ji ne bo prevroče.

Kako so posneli prizore, v katerih se skupaj pojavijo otroci in medved?

Režiserka preverja število posnetkov z Agee.
Prekrižane prizore na listkih na panoju so že
posneli.

Agee prihaja na set v spremstvu trenerja živali
Marka Dumasa.

1
Sindre in Julio so posneli »na terenu«.

2
Na zelenem ozadju v studiu so posneli Agee. V
računalniku so nato posnetka združili in izbrisali
zeleno barvo v ozadju (postopek imenujemo
chroma key).

3
Snemanje na zelenem ozadju – široki plan.

Posnetek Agee – bližnji plan.

V filmu vidiš tudi druge medvede, ki niso bili posneti v studiu. Mama
medvedka z dvema mladičema, ki jo vidimo skozi daljnogled raziskovalca
na začetku filma, je bila posneta v naravi, ko jo je filmska ekipa po naključju
opazila med snemanjem na otočju Svalbard.

In – ojoj! Julia stoji prav ob medvedu!

Na spletu najdeš mnoge programe, s
katerimi lahko preizkusiš to tehniko, npr.
Green Screen App, Do Ink, Veescope live.
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NAJVEČJA
IGRALKA NA
SVETU

DOPISOVANJA
ime: AGEE
starost: 21 LET
višina: 220 CM
teža: 381 KG

poklic: IGRALKA
datum rojstva: 3. JANUAR 1995
naslov: ABBOTSFORD, CANADA
facebook stran: https://www.facebook.com/AgeePolarBearFanPage/

ZANIMIVOSTI
Med snemanjem za Agee skrbi trener živali Mark Dumas. Z medvedi dela že več
kot 40 let, zato pozna medvedkino telesno govorico in ve, kako z Agee varno ravnati. »Agee ima svoja pravila in vedno lahko delamo le v okviru njenih pravil,« pravi.
Mark je Agee posvojil, ko je bila stara 8 tednov. Rodila se je v živalskem vrtu na
Švedskem. Njena mama je imela 11 mladičev, zato ni mogla dobro skrbeti zanjo.
Agee je najprej živela z Markom in njegovo ženo Dawn v njuni koči, potem pa je
postala prevelika in zdaj živi v veliki ogradi na prostem.
Agee nastopa v filmih, na televiziji in v reklamah. V filmu je prvič nastopila, ko je
bila stara le nekaj mesecev (leta 1995 v filmu Aljaska).
Najbolj igrive volje je zjutraj, ko se z Markom skupaj valjata po travi. Včasih se
za hec tudi ruvata. Večkrat skupaj plavata v bazenu in potem utrujeno zaspita v
objemu.
Na Markov ukaz se Agee uleže, kotali, sede, dvigne na zadnje noge in se dela, da
rjovi. Ukaze izvaja v zameno za najljubše prigrizke: zrezke, piškote, lososa in čokolade.
Če je zadovoljna, prede. Njeno predenje je slišati kot brnenje motorja.
Zelo je ljubosumna. Če kakšna ženska ogovori Marka, ponori. Samo njegovi ženi
dovoli, da se z njim pogovarja.

Učenci Osnovne šole Hinka Smrekarja
v Ljubljani so si med prvimi ogledali
Misijo Arktika. Svoje vtise so poslali
režiserki filma. Tu je nekaj odlomkov:

Avtor:
Ambrož
Grum

»Všeč mi je, da zadaj niste postavili narisane slike Arktike, ampak ste snemali
prav na Arktiki. Film je bil perfekten, vse,
glasba in igralci, ter seveda tudi stranski
igralci.« Tim Delač Hrovatin, 7. A
»Ker sem tudi sama igralka v šolski gledališki skupini, se mi zdi največja umetnost
igralskega nastopa, da se ne zdi zaigran.
Igralci so se popolnoma zlili z zgodbo, za
kar si zaslužijo največjo pohvalo. Odlična
zgodba inovativno prikazuje pogled otrok
na to, kaj nujno potrebuješ za življenje.«
Ana Stergar, 7. A
»Vaš film mi je bil zelo všeč, zato sem se
odločil, da vam napišem pismo. V filmu
ste zelo dobro poudarili čustva otrok,
njihov strah in prijateljstvo, dogodke so
zaigrali, kot bi bili resnični. Najbolj sem
si zapomnil prizor z medvedom za vrati.
Ustrašil sem se, kakor da bi bil v koži Julie. Izmed igralcev mi je najbolj všeč Sindre. Osebe spreminjajo svoje lastnosti zaradi nevarnih dogodkov. Ob koncu se bolj
razumejo, spoštujejo in se zabavajo. Lepo
vas pozdravljam.« Val Zadravec, 7. A

»Nekaj najlepšega v filmu je bila narava:
sončni zahod, utrinek in polarni sij. Mislim, da so takrat otroci spoznali, kako
lepa je narava in da ne potrebujejo tehnologije. Prikazano je tudi morje in ledeniki,
zelo pomembno pri vsem tem pa je snemanje. Zelo všeč mi je bila glasba, ki se je
na trenutke stopnjevala; takrat sem vedela, da se bo nekaj zgodilo, po stopnjevanju
pa je glasba utihnila in takrat je zarjovel
medved – ravno zaradi tega učinka glasbe
sem se dogodka zelo ustrašila.«
Sara Kramar, 7. A
»Ogledala sem si vaš najnovejši film, ki
me je tako navdušil, da je postal eden mojih najljubših filmov.« Ana Gregorc, 7. A
Režiserka je učencem odgovorila, da je
bilo prejeto pismo najlepše božično darilo. Všeč so ji bile tudi risbe učencev in
odločila se je, da si bo iz njih naredila koledar!
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RAZISKOVALCI
NEIZPROSNEGA
SEVERA
Koliko poguma je potrebnega, da se človek
odpravi v tako negostoljubno pokrajino, kot
je Arktika? Ogromno, seveda! A vedno so se
našli ljudje, ki jih je vleklo na sever. Nekatere
je gnala želja po slavi, drugi so radi preizkušali meje svoje vzdržljivosti. Spet tretji pa so bili
preprosto radovedni. Do konca 19. stoletja je
bila odkrita in osvojena že skoraj večina našega planeta. Ostalo je le še malo območij, ki so
bila neznanka – med njimi severni tečaj. Spoznaj peščico raziskovalcev, ki so se s svojimi
osupljivimi zgodbami zapisali v zgodovino!
Fridtjof Nansen
Norvežan Fridtjof Nansen se je na svojo prvo
raziskavo odpravil že zgodaj, star komaj 21 let!
Mednarodno slavo mu je prinesla odprava na
severni tečaj. Nanjo se je podal leta 1893 z ladjo Fram. To je bila prva ladja, ki so jo zgradili
nalašč za polarna območja. Ko je po enem letu
plovbe postalo očitno, da je led zanesel ladjo
južno od severnega tečaja, se je Nansen na
pot odpravil peš s spremljevalcem Hjalmarom

Fridtjof Nansen

Pustolovske
zgodbe

Johansenom. Aprila 1895 sta dosegla položaj
86°N 14' severne zemljepisne širine, kar je bilo
največ dotlej. Čeprav je po vrnitvi domov pustolovsko kariero obesil na klin, je postal velik
vzornik kasnejšim polarnim raziskovalcem,
recimo Roaldu Amundsenu, ki je prvi dosegel
južni tečaj. Nansen je pomagal tudi beguncem,
za svoje delo pa je prejel Nobelovo nagrado za
mir.

Režiserka filma Misija Arktika je v intervjuju
povedala, da ji je zelo všeč fantazijska uspešnica Severni sij, prvi del trilogije Njegova temna
tvar britanskega pisatelja Philipa Pullmana.
Zgodba se dogaja na otočju Svalbard, kjer so
snemali naš film. Po knjigi je bil posnet tudi
film Zlati kompas (Chris Weitz, 2007).

Robert Peary

Ameriški pisatelj in pustolovec Jack London je
nekaj časa preživel na severu. Svoje izkušnje je
prelil v knjige, ki so mu prinesle veliko slavo.
Najbolj znani sta Klic divjine in Beli očnjak.

Ann Bancroft
Američanka Ann Bancroft je najuspešnejša sodobna polarna raziskovalka. Leta 1986 je v 56
dneh dosegla severni tečaj in se tako v zgodovino zapisala kot prva ženska, ki ga je dosegla
peš s pomočjo pasje vprege. Prav tako je kot
prva ženska po ledu in snegu prehodila Arktiko in Antarktiko, s smučmi pa prečila tudi
Grenlandijo.
Robert Peary
Zelo odločen, da bo dosegel severni tečaj, je
bil ameriški raziskovalec Robert Peary. Osvajal
ga je kar petkrat, zadnjič leta 1908. Ameriški
zdravnik in raziskovalec Frederick Cook, ki je
Pearyja spremljal na eni od zgodnejših odprav,
je razglasil, da je prišel na severni tečaj že leto
pred njim, 21. aprila 1908. Vnel se je strašen
spor in obe poročili so temeljito proučili. Nato
so odločili, da je bil Peary prvi človek na severnem tečaju. Danes vemo, da ga v resnici ni
dosegel, ampak se mu je zelo približal; morda
ga je zgrešil le za 97 km!
6. aprila 1909 je v svoj dnevnik zapisal: »Končno na tečaju!!! Dobitek treh stoletij, 23 let predmet mojih sanj in želja. Končno je moj.«

Stane Klemenc
Slovenski alpinist, raziskovalec in fotograf je
obiskal skoraj vse najvišje vrhove vseh celin.
A pustolovska žilica ga je vedno najbolj vlekla
tja, kjer sta doma led in sneg. Stane je prvi Slovenec, ki je pripešačil na najsevernejšo točko
našega planeta. Za svojo največjo osebno zmago šteje prečenje Grenlandije. Številne pustolovščine je opisal v knjigi Ledene sanje.

Stane Klemenc
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Ljubljana: Mladinska knjiga, 1968.
Malenšek, Mimi: Lučka na daljnem severu:
roman za otroke. Ljubljana: Mladinska knjiga,
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Jan Suchl: Pravljice iz igluja: eskimske
ljudske pripovedke. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 1994.
Kunaver, Pavel: Neizprosni sever. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1958.
Doskočilová, Hana: Meseca v morju ne
ujameš. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.
Vidmar, Janja: Prijatelja. Dob pri
Domžalah: Miš, 2014.
Paulsen, Gary: Sekira rešitve. Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1999.
Foto: © Wikimedia Commons, Mladinska knjiga, osebni arhiv Staneta
Klemenca

16

17

S STARODAVNIM
ZNANJEM DO
USPEHA
Mnogi zgodnji polarni raziskovalci se
niso menili za znanje, ki so ga o daljnem
severu imeli Inuiti, ljudstva, ki že na tisoče
let tam živijo. Uspešni raziskovalci – Nansen, Peary, Amundsen – pa so se od njih
učili ter jih posnemali. Premisli in se odloči, kateri način potovanja, oblačenja in
prehranjevanja so izbrali. To so bile zelo
pomembne odločitve, od katerih je bil odvisen uspeh ali neuspeh odprave!

Inuitska
ali evropska
obleka?
• Popolno inuitsko opravo sestavljata dva
sloja: spodnji iz mehkega krzna ali ptičjega perja, zgornji iz krzna. Vse skupaj tehta
le 5 kg in je prilagojeno vremenskim razmeram. Rokavi pri tuniki s kapuco so, na
primer, dovolj dolgi in široki, da je mogoče roke potegniti k telesu in jih ogreti.
• Mnogi evropski raziskovalci so vztrajali
pri svoji obleki. Evropska polarna obleka
je bila dvakrat težja od inuitske. Ali je v
krajih, kjer je treba varčevati z energijo, to
pomembno?

Pasja ali človeška vleka?
• Je za potovanje po Arktiki primerna vleka sani brez pomoči psov, na katero so prisegali britanski raziskovalci?
• Je pasja vprega boljša? Skupina 6 ali več
psov, vpreženih v sani, lahko s težkim tovorom prepotuje na dan tudi do 80 km.
Psi lahko brez premora tečejo 18 ur. Ali to
zmore tudi človek?

Arktika je velika
26 milijonov km2 in je
dvainpolkrat večja od Evrope.
Morja je več kot dve tretjini.

Pred 55 milijoni let, ko je bilo ozračje na
Zemlji toplejše za 20 stopinj, je bilo na Arktiki
vroče in soparno. Tam so rasle palme in živeli
krokodili.

Na otočje Svalbard
morski tokovi in valovi
prinesejo ogromno
odpadkov. Leta 2006 so
jih na vsakem kilometru
obale pobrali 3 tone –
za večji smetarski
tovornjak.

Zaradi morja, ki segreva zrak, severni tečaj
ni najbolj mrzla točka na Zemlji. Pozimi se
temperatura spusti do –45 stopinj, pri nas na
Komni nad Bohinjem pa so enkrat izmerili
tudi –49 stopinj.

Arktične neverjetnice
Znanstveniki so sledili
samici polarnega medveda,
ki je z mladičem brez počitka
preplavala 686 kilometrov, za
kar je potrebovala 9 dni!

Domača ali tuja hrana?
• Vsak ima najrajši hrano po svojem okusu, tudi če ni doma. Ali bi na arktično odpravo vzel/a svojo najljubšo hrano? Bi jo
lahko tam tudi pripravljal/a? So konzerve
lahko priročne?
• Inuitom so Indijanci včasih rekli Eskimi,
to so »ljudje, ki jedo surovo meso«. Inuiti
so namreč na severu preživeli le tako, da
so jedli tisto, kar nudi okolje: ribe, tjulnje,
mrože, kite in morske ptice.

Danes živi le še 26.000
polarnih medvedov.
Ogroženi so zaradi
taljenja morskega ledu.
Samo v času od leta 2004
do 2005 se je na Arktiki
stalilo toliko ledu, kolikor
je površina 34 Slovenij
skupaj!

Foto: Ciril Jazbec (avtoportret);
© Shutterstock (ostalo)

Obiskovalce Arktike očara severni
ali polarni sij, nočne svetleče zavese
v zgornjih plasteh ozračja. Nastajajo
zaradi sončne svetlobe in zemeljskega
magnetizma.
Mladi slovenski fotograf Ciril
Jazbec je na Grenlandiji preživel
šest mesecev in posnel fotografije za
ameriško revijo National Geographic.
To je zgodba o inuitskih lovcih, ki
se morajo zaradi taljenja ledu odreči
tradicionalnemu življenju.
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Kinobalonova spraševalnica 3.
Resnična Misija Arktika

ogljikovega dioksida, ki povzroča kislost
oceanov in tanjšanje ledu.
Kaj lahko naredimo?
Elias: Zmanjšajte porabo. Čuvajte gozdove. Reciklirajte. Vplivajte na druge, da razmišljajo ekološko.
Erika: Kupujte manj. Reciklirajte. Skrajšajte tuširanje. Perilo perite v programu
manjše porabe. Potujte s kolesom, vlakom,
avtobusom in ne z avtom ali avionom.
Majhne spremembe vsak dan štejejo.
Johanne (14 let): Jejte meso le trikrat tedensko in ne kupujte stvari, ki jih ne potrebujete. Vsak lahko kaj naredi.

Misija Arktika je tudi naslov nove norveške televizijske dokumentarne oddaje,
v kateri nastopajo štirje najmlajši Norvežani, ki so kdaj dosegli severni tečaj. O
njih je poročala tudi slovenska TV-oddaja
Infodrom. Mladi Norvežani so bili izbrani
med 630 prijavljenimi otroki. Odpravili
so se na sever, da preučijo vzroke in posledice podnebnih sprememb. Obiskali so
otočje Svalbard, nato pa so se odpravili na
smučarski pohod do severnega tečaja (od
89 °N do 90 °N). Po zaključku raziskave so
novembra 2015 obiskali svetovno konferenco o podnebnih spremembah v Parizu
in svetovnim voditeljem predstavili svoje
ugotovitve. Pisali smo jim in povedali so:

Kakšen je bil namen odprave?
Johannes (13 let): Zanimale so nas podnebne spremembe, ki jih želimo pojasniti
ostalim otrokom, saj gre za prihodnost
mladih na Zemlji.
Elias (14 let): Zanimalo nas je, kaj se zgodi, če se led topi, in kaj lahko storimo. Namen je opozoriti tudi svetovne voditelje,
da je treba rešiti planet!
Kaj ste ugotovili?
Erika (14 let): Led se topi. Ledu ne potrebujemo le zaradi odsevanja sončne svetlobe, ampak tudi za zaščito alg v vodi. Brez
ledu ne bodo preživele. Alge proizvajajo
tretjino kisika, potrebnega na našem planetu. Led ima vpliv na celoten ekosistem.
Elias: Če se led stopi, ga ne bo več nazaj.
Poleg alg bodo umrle tudi vse živali, ki
potrebujejo led in mrzlo morje. Podnebje
v Evropi se bo dramatično spremenilo.
Johannes: Vzrok je prekomerni izpust

Kako ste se pripravljali na odpravo?
Elias: Pripravljali smo se psihično in fizično. Za moč smo vlekli avtomobilske
gume. Učili smo se delovati kot dobra delovna skupina.
Johannes: Gume smo vlekli trikrat tedensko po 2–3 ure, in to kar šest mesecev! Učili smo se tudi postavljanja šotorov.
Ste srečali polarne medvede?
Elias: Ja, enega smo videli, ko smo bili na
raziskovalni ladji Lance, ki je zmrznjena
na severnem tečaju (83 °N).
Erika: Ja, bilo je lepo. Videti je bilo, kot da
nastopa. Glavo je sklonil globoko v sneg,
samo njegova okrogla zadnjica je bila pokonci.
Kaj je bilo med odpravo najbolj
nevarno?
Elias: Prečkanje odprtega ledu in kar štiri
metre široke razpoke.
Johanne: Ideja, da ne bomo nikoli prišli

domov, da bomo mogoče umrli, je bila
grozna.
Johannes: Strah me je bilo, da bi zmrznili.
Kako poteka snemanje takšne odprave?
Ste morali tudi kaj igrati?
Elias: Snemali so nas kot v dokumentarnem filmu. Včasih smo morali kakšno
stvar ponoviti, povedati bolj glasno, drugače pa nismo igrali. Nihče nam ni govoril, kaj naj povemo.
Erika: Prav čudno nas je zdaj gledati na
televiziji, saj je minilo že celo leto, odkar
smo posneli prve epizode. Očitno smo se
spremenili, saj smo najstniki.
Vam je všeč film Misija Arktika?
Elias: Zelo mi je bil všeč, gledal sem ga,
preden sem šel tudi sam na Svalbard. Dober akcijski film za otroke, s čudovito pokrajino.
Erika: Všeč mi je bil, toda potem, ko sem
izkusila arktično vreme tudi sama, so se
mi nekateri prizori zazdeli nerealni. Otroci pa igrajo genialno.
Johannes: Ja, super film! Le prizori s severnimi medvedi so malo nerealni.
Če vas zanima še kaj, vas vabijo, da
jih poiščete na Instagramu!
Elias: Elias_damli_01
Erika: erika.gj
Johanne: Johanne_jj
Johannes: Joha__nnez
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BRR, KAKO ZEBE!
Večni led in sneg, del leta tema ves dan,
temperature krepko pod 0 stopinj …
Ne zveni prav prijetno! A ko Sonce na
skrajnem severu Zemljinega obličja le
posije, zastane dih ob pogledu na belino
in najbolj značilne prebivalce Arktike.

Kako imenujemo pojav
na fotografiji?
O - Zvezdni utrinek
R - Ognjemet
P - Polarni sij

CILJ

Kakšno je bolj
ustrezno ime za
Eskime?
I - Inuiti
V - Indijanci

10

Da ti bo toplo, zberi okrog sebe družino
ali prijatelje in igrajte družabno igro.
Vsak izbere figuro (ali gumb) svoje barve.
Vrstni red določite sami. Po poljih se
premikate tako, da vsak meče kovanec.
Glava pomeni eno polje naprej, cifra
dve polji naprej. Zmaga prvi na cilju. Ko
prideš na oštevilčeno polje, odgovori na
vprašanje. Na koncu po vrsti izpiši pravilne odgovore in sestavi geslo.

7
9

Moj kožuh ni nikoli temne
barve! Jaz sem:
L - Severni medved
V - Rjavi medved

Arktika je najbolj
ogrožena zaradi:
A - Ribolova
O - Podnebnih sprememb

Vidim črno-belo.
Kdo sem?
V - Tjulenj
Ž - Želva

6

3

START

Sorodnico imam v
Sloveniji! Kdo sem?
N - Polarna lisica
I - Navadna lisica

1
Kje se nahaja Arktika?
S - Na severni polobli
J - Na južni polobli

2
Sem največja žival
na Zemlji. Kdo sem?
U - Žirafa
I - Slon
E - Sinji kit

GESLO

1

2

3

4

5

6

7

8

8

9

10

Brrr! Zebe!
En krog ne
mečeš!

Ladja za odpiranje plovnih
poti po zamrznjeni vodi je:
V - Križarka
N - Letalonosilka
R - Ledolomilka

4
Tako samec kot
samica imata okla.
Kdo sem?
A - Nosorog
E - Mrož
I - Jelen

5

IN LEJ KDO TMLE
GLEDA, TVOJA
MAMI, ZASKRBLENA
ZGLEDA, SEJ VEŠ
VEDNO, K JE BLO
HUDO TI, STA
PREBRALA
KŠNO KNJIGO,
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Predfilm

besedilo:
Katarina Nikolov
in Doša

PETER PETER

LEJ
PRJAZNI FANTJE
KOK FINO SE
IGRAJO

odlomek

ilustracija:
Tanja Semion

KVA JE
PA ZDEJ
TO

AUUUČ!
IN PAZI Z LEVE PETER! PAZI
Z DESNE! AUU! BRAN SE,
DEJ SE ZASE MAL POSTAV!

HAHAHAHA

IN K ŽE MISL, DA MU RATAL BO PA VID ANŽETA,
TA SI JE ZAMISLU ENO AKCIJO IZ PROSTGA META.
MAL ZALETA, SKOK ŠUT IN HOP OBRAT,

PETRU DIREKTIVA V
GLAVO, BUM PA GA ZBIJE
V BLAT.

Avtor pesmi v filmu Peter Peter je raper Doša. Hip-hop besedila so pogosto v slengu in pripovedujejo o družbenih problemih in o težkem življenju.

PETER ČEZ IGRIŠČE TEČE,
PROBA UIT ZBEGAN GLEDA
LEVO DESNO, IŠČE KAM SE
SKRIT.

IN LEJ JIH REVE
EN PO EN GA FRCAJO V
GLAVO K JIM HRBET KAŽE.

SAM KVA PA TO POMEN, ZAKAJ SO OBKOLIL GA
ZDEJ IN KAŠNI GIBI, TAKE IGRE JZ ŠE NISM VIDU
PREJ SAM VIDM PETER JO POZNA ŽE

U RESNICI TUKI
NI NEKE
PETER
KONČA S
KNJIGO
IN SE ZAMISL
UMETNOSTI,
MAU, DOBRIH VIL
TREBA
JE
VRJETNSE
NI,SAM
ZNAJTJEINNAUK.
RAZBROU
UPORABT SVOJE
SPRETNOSTI!

TA TI JE VELIKRAT TUD ODGOVOR DALA, IN POGLEJ TUD
TALE ZGLEDA ZANIMIVA, MOGOČE SE V NJEJ ODGOVOR
NA TVOJE TEŽAVE SKRIVA,

LEJGA PETER, EN
OD UNIH K MI ZMER
DROBTINO DAJO.
HU HA
ASAKAAAA

PETER KONČA S
KNJIGO IN SE ZAMISL
MAU, DOBRIH VIL
VRJETN NI, SAM
RAZBROU JE NAUK.

IN NOV DAN NOV
ZAČETK, ŠOLSKI
ZVONC, OTROCI NA
IGRIŠČU, KER ZA DONS
JE ŠOLE KONC.
IN ZDEJ BI TELI S
PETROM SPET MAL
POŽOGAL SE

PRVA ŽOGA PRLETELA, PETER SE JI, ŠUUU,
K STRELA HIT IZMAKNE IN NITI DRUGA,
NITI TRETJA SE GA NE DOTAKNE.

PETER SE NA HIT
UMAKNE,

ANŽE RDEČ, K DAB GA
KAP ZADELA,

PRIME ŽOGO, MAL ZALETA,
SKOK ŠUT IN HOP OBRAT...

ŽOGA PRLETI V BLAT
IN ZALIJE JIH VSE TRI
OD NOG DO GLAVE,
LEJ JIH TELI TRIJE, NI
JIM TOK VEČ DO
ZABAVE.

PETER TI SI
FUL FACA!

PRAVICA JE ZMAGALA TAŠČEK ZA PETROM SE UZRL JE.
KRASN FNT JE BIL, JE VEDU VSAK K JE POZNOU GA, ČS JE
ZA KOSILO, POSPREMU BO DOMOV GA.

