Ekotopfilm
V utorok 7. novembra mali ţiaci prvého ročníka moţnosť prezrieť si niekoľko
zaujímavých a podnetných krátkych filmov, ktoré pre nich vybrali organizátori tohtoročného
Ekotopfilmu - medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji.

Prehliadku začal slovenský film LABUŤ. Kto očakával krásne ladné
zviera bielej farby, bol veru riadne prekvapený. Dokáţeme si predstaviť aká „krása“ nás čaká
na konci evolúcie, ak sa budeme aj naďalej necitlivo správať k prírode?

Nasledoval najkratší film, VOJNY ÁUT, portrét súčasnej dopravnej
situácie väčšiny miest , ktorý vyzdvihuje výhody zdieľania vozidiel.

.

LIST MLADÝM ĽUĎOM bol kombináciou záberov zo striech

domov a čítaním dojemného listu od Jane Goodall. Dokáţu sa ľudia vyburcovať k lepšej
budúcnosti alebo budú pokračovať vo svojich kaţdodenných starostiach a strastiach?

Prekrásne zábery nám poskytol film NORDLYS – POLÁRNA
ŢIARA. Pripomenuli sme si, ţe Zem, náš domov, je jediná známa planéta našej slnečnej
sústavy, na ktorej je ţivot. Všetko, čo na preţitie potrebujeme sa nachádza pod tenkou vrstvou
atmosféry, ktorá nás oddeľuje od neobývaného hlbokého vesmíru.

NIE JE UŢ NESKORO? Túto otázku si poloţili autori ďalšieho filmu
a spolu s nimi by sme aj my boli radi, keby sa ľudia začali viac rozprávať o aktuálnych
problémoch ţivotného prostredia.

Filmovú prehliadku uzavrel animovaný film z dielne OSN o Agende
2030 – 17 cieľoch udrţateľného rozvoja, ktorý má snahu odstrániť chudobu a dosiahnuť
udrţateľný rozvoj do roku 2030 - NAJVÄČŠIA LEKCIA PRE SVET.
Hoci bola filmová ponuka veľmi pekná a pestrá, nasledoval aj sprievodný program,
v ktorom sa poukázalo na ekologickú stopu, rôzne zdroje energie či skleníkový efekt. Dúfam,
ţe naši prváci získali dostatok podnetov na správny prístup k ochrane ţivotného prostredia
a budú to prejavovať vo svojom kaţdodennom konaní.

Výber z postrehov žiakov I.A
Dávid: „Filmy boli super, boli tam zaujímavé hypotézy..... mohlo to byť aj dlhšie, lebo mi to
prišlo zaujímavé....“
Martinka: „Filmy boli veľmi zaujímavé a výborne spracované. Veľa sme sa mohli naučiť
a vziať si k srdcu ...“
Boris: „Najviac sa mi páčil prvý film o zvieratách, ktoré sa prispôsobili svojmu prostrediu.
Mal v sebe veľa pravdy, hlavne čo sa týka znečisťovania prírody. Z toho vyplýva, že pokiaľ
nezačneme chrániť prírodu, hneď za pár rokov z nej nemusí byť nič...“
Simonka a Miška: „...Našu prírodu berieme ako samozrejmosť, ale uvedomili sme si, ako ju
znečisťujeme každý deň. Zamýšľali sme sa nad tým, že budúce generácie už neuvidia takú
krásnu prírodu a zvieratá ako my, keď budeme naďalej znečisťovať životné prostredie.
...rozhodli sme sa, že budeme ochraňovať našu matku Zem.“
Lukáš: „Bolo to veľmi zaujímavé, film bol výborne spracovaný. Po skončení filmu som zostal
veľmi zamyslený na danú tému.“

Za pouţitia materiálov aj zo stránky http://www.ekotopfilm.sk/ spracovala koordinátorka
ENV.

