
 

Pedagoško gradivo: Slonov tekmovalni program II 
 

 

Jazbečar | Dackel | Dachshund  

Julia Ocker (Studio Film Bilder)  

Nemčija, 2018, 3' 37''  

 

Jazbečar ne razume, zakaj njegovo zadnjo polovico vedno tišči lulat.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Zdi se, da imata jazbečarjeva glava in njegov rep vsak 

svojo voljo. Zadnja plat bi se ob vsakem drevesu rada 

olajšala, neučakana glava pa bi šla rada dalje. Kako se 

rep pogovarja z glavo? Kaj se zgodi, ko se glava noče 

ukloniti volji repa? Kaj stori jazbečar, ko pred seboj 

zagleda rep? Kako se izkaže, da je rep pravzaprav 

njegov? Zakaj je jazbečar naposled krajši kot na 

začetku? Kaj je tedaj drugače? So jazbečarji v resnici 

tako dolgi? Pogovarjajmo se o tem, kako informacije 

potujejo po našem telesu. Kako začutimo bolečino, toploto, mraz? Katere čute poznamo in čemu služijo?  

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Igrajte se telefončke. Je na cilj pripotovala prava beseda ali se je vmes zgodil nesporazum?  

Postavite se v kolono in soseda pred sabo primite za rame. Prevezane ali zaprte oči naj imajo vsi razen 

zadnjega; ta je voznik lokomotive, ki skrbi, da se lokomotiva ne zaleti. Če voznik sprednjega soseda 

dvakrat pocuka za desno ramo, vlak zavije desno. Če voznik pocuka za obe rami, se vlak ustavi. 

Sporočilo naj hitro potuje vse do prvega v koloni. Med igro zamenjajte mesta v koloni.  

 

 

 

Bela vrana | Bijela vrana | White Crow 

Miran Miošić (Zagreb film) 

Hrvaška, 2018, 9' 5'' 

 

V malo belo vrano jata bulji in se ji posmehuje, ker je drugačna. Toda ko onesnaženje povzroči 

spremembe v okolju, kjer vrane živijo, je prav mala bela vrana tista, ki jati pomaga pri iskanju novega 

doma.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Dvema črnima vranama se v gnezdu poleg dveh 

črnih vran izvali tudi ena bela. Vse vrane v jati so 

črne, zato belo smešijo. Sta starša do bele vrane 

drugačna kot do drugih dveh mladičev? Kako 

skuša oče vran doseči, da bi bila bela vrana bolj 

podobna jati? Kako ji gre letenje? Kako jata nagaja 

beli vrani? Kam odleti in kakšen je ta kraj? Zakaj 

se vrne domov? Kaj je doma drugače? Kaj predlaga 

bela vrana? Zakaj se ptice na otoku posmehujejo 

črnim vranam? Kako se te odzovejo? Poznate izraz črna ovca? Pogovorimo se o drugačnosti. V čem se 

razlikujemo med sabo? Kako se počutimo, ko opazujemo razlike med nami? O čem razmišljamo? Kaj 

pomeni sprejeti drugačnost? 

 

Ideje za dodatne dejavnosti  

Razmislite o načinih, kako bi nekomu v svoji soseski ali razredu, ki velja za drugačnega, pomagali, da 

bi se počutil sprejetega. Povabite ga k igri, pokažite mu svoje igrače, skupaj se lotite ustvarjanja.  

V razredu uprizorite zgodbo o beli vrani in prevzemite njeno mesto. Kako ste se počutili ob 

posmehovanju in zbadanju? Ali lahko tudi besede bolijo? 

  



 

Maček Muri – Kosilo | Mury The Cat – Lunch  

Jernej Žmitek (Invida)  

Slovenija, 2018, 11' 36''  

 

Muri je Maci obljubil, da jo pelje na kosilo. Vendar … »Pri Črnemu mačku straši!« vpije Žane, najboljši 

kuhar v Mačjem mestu. Muri in prijatelji se pogumno odpravijo na lov za skrivnostnim duhom. Maci pa 

že pošteno kruli v želodčku … 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Sestradani mačkoni čakajo, da se odprejo vrata Črnega 

mačka, a namesto kosila jih preseneti kuhar Žane, ki je 

prepričan, da v njegovi kuhinji straši. Muri, Miki in 

Čombe se odločijo, da bodo zadevo raziskali. Kaj kuhar 

pove Maci o nenavadnem dogajanju? Zakaj Mace ob 

njegovem pripovedovanju ni strah? Kaj je vzrok 

skrivnostnega izginjanja hrane in kdo razreši uganko? 

Kaj vse ušpiči Čombe tega dne? Zakaj se mačkoni ob 

koncu smejijo policajema? Kako se še sama pošalita na 

svoj račun? Povejmo si, kaj nam je smešno. Kdo ali kaj nas je še posebej zabavalo v tej risanki? Lahko 

k smešnosti pripomore tudi govor? V čem se je govor mačkov razlikoval od govora v drugih risankah?  

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Ste prepoznali pesmi v animiranem filmu? Vrnite se k pesmim Kajetana Koviča o mačku Muriju in 

prisluhnite skladbam, v katerih poje Neca Falk.  

Ste si Mačje mesto predstavljali tako, kot je prikazano v filmu? Narišite svoje Mačje mesto.  

Zamislite si, da ste novinarji Mačjega časopisa, in napišite članek o dogodivščini Pri Črnem Mačku. 

Kakšen bo naslov? Svoj članek dopolnite s risbo in si zase izmislite mačje ime.  

 

 

 

Lačni mali volk | Trop Petit Loup | The Hungry Little Wolf  

Arnaud Demuynck (Les Films Du Nord/La Boîte... Productions)  

Francija, Belgija, 2017, 8' 25''  

 

Ljubek, a nekoliko preveč samozavesten volčji mladič se nekega dne odloči, da je dovolj velik, da se 

lahko na lov odpravi sam. Misli si, da bo našel voljan plen, toda vsi, ki se jim približa, so zanj preveliki 

… ali bolje, preveč zviti. Ta ohlapna priredba ruske otroške pravljice o malem volku ponuja mnogo 

zbadljivih šal na račun volčjega mladiča.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Mali volk je prepričan, da je že nevaren plenilec, zato 

sklene, da bo odslej na lov hodil sam. Kaj ga napelje na 

to misel? Katere živali si izbere za svoj plen? Kako se 

živali odzovejo, ko volkec napove, da jih namerava 

pojesti? Mu pri tem res želijo pomagati? Kako se 

končajo vsi njegovi plenilski poskusi? Zakaj, mislite, 

mu jih očka volk ne prepreči? Česa se mali volk nauči 

po vsakem spodletelem poskusu? Spregovorimo o 

učenju in o potrpežljivosti. Kaj že lahko in znamo 

narediti sami? Pomislimo, česa vsega smo se že naučili od zadnje upihnjene svečke, in kaj vse bomo 

znali do naslednje!  

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Zaupajte odraslim, kaj bi radi znali in vedeli. Katerih znanj in veščin se morate naučiti za posamezne 

poklice? Prosite odrasle, naj vam pripravijo vaje, ki vas bodo počasi pripravljale na to znanje. Skupaj 

izdelajte načrt in oblikujte navado, s katero boste obenem trenirali  še svojo vztrajnost. Malenkost 

pretežka naloga vam bo v večji izziv kot mnogo prelahka. 

  



 

Nočni premiki | Bei Nacht Erwacht | Night Moves  

Falk Schuster (Animated Stories)  

Nemčija, 2017, 4' 25''  

 

Globoko v noči, ko vsi spijo, smešne oblike in živahne zveri rogovilijo po spalnici. Toliko je še treba 

odkriti! Šele ob jutranji zori se bodo njihove nočne dogodivščine končale. Toda zarja je le streljaj stran. 

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Lesene kocke ponoči zaživijo svoje življenje. Katere 

živali ste prepoznali v kockah? Kakšna je pokrajina, v 

kateri se nahajajo? Kakšne vragolije uganjajo živali? 

Katere živali počivajo v senci in zakaj senca izgine? Kje 

jo spet najdejo? Kaj se zgodi z živalmi, ko zazvoni 

budilka? Si kdaj predstavljate, da imajo tudi vaše igrače 

svoje življenje, za katerega ne veste? Katere se družijo 

med seboj in v katere kotičke vaše sobe zahajajo? Kako 

si najraje krajšajo čas in kakšne zgodbe si 

pripovedujejo? Od kod so prišle, kaj so že videle? Katera igrača vas najbolje pozna?  

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Iz lesenih kock ali kock Lego sestavite svojo najljubšo žival. V kakšnem okolju se bo najbolje počutila? 

Uprizorite gledališko igro o skrivnem življenju igrač in predmetov. Kaj se zgodi, ko zanj izve tudi otrok? 

Mu bodo igrače pokazale svoj svet? Zamislite si nastopajoče, zaplete in skrivnosti. 

 

 

 

Kuap  

Nils Hedinger (Prêt-à-tourner)  

Švica, 2018, 7' 38'' 

 

Paglavcu nekako ne uspe, da bi se razvil v žabo, in ostane sam. Toda v mlaki je še toliko reči, ki jih 

mora odkriti, in naslednje leto gotovo spet pride pomlad. Mala zgodba o odraščanju.  

 

Predlagana izhodišča za pogovor 

Iz mresta, žabjih jajčec, pokukajo paglavci. V žabe se 

postopoma spreminjajo vsi razen enega; ko se ta trudi, 

da bi bil podoben ostalim in se razvijal tako kot oni, ga 

ti zasmehujejo in se pred njim postavljajo. Kako se mali 

paglavec ob tem počuti? Katera bitja sreča in kako se 

življenje v mlaki spreminja med letnimi časi? S kom se 

spoprijatelji? Kako se odzove, ko opazi nova žabja 

jajčeca? Ga ta skupina paglavcev sprejme medse? Kdaj 

opazi, da se je tudi sam razvil v žabo? Kako je bil film 

narejen? Kaj vas je najbolj očaralo? Si lahko predstavljate, kako je biti žaba? Lahko samo po posnetkih 

sklepate, kako dolgo je trajalo, da je bil film posnet? Spregovorimo o drugačnosti, kako jo sprejemati in 

o tem, da se vsak med nami razvija v svojem ritmu. 

 

Ideje za dodatne dejavnosti 

Med potapljanjem v morju ali v jezeru bodite pozorni na podvodno življenje. Kako se premikajo 

podvodne rastline? Kakšna je svetloba in kakšen zvok? Katera bitja ste opazili?  

V enciklopediji o živalih poiščite poglavje o žabah. Kako poteka njihov razvoj? Kaj ste izvedeli že iz 

filma? Kaj pomeni beseda dvoživka?  

Povprašajte starše, kdaj ste spregovorili prvo besedo, kdaj shodili, opustili dudo in šli sami na stranišče. 

Čeprav se vam zdaj morda zdijo majhni, so vsi ti mejniki tako pomembni, da si jih mnogi starši zapišejo 

ali celo zapomnijo! 


