
OBVEZNI IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA 

KAJ JE TO? Filmska vzgoja je izbirni predmet, ki je zasnovan v treh enoletnih 

vsebinsko usklajenih sklopih: Kaj je film, Filmski žanri in Umetnost in družba. V 

šolskem letu 2022/2023 se bo izvajal prvi sklop - Kaj je film. 

 

KOMU JE NAMENJEN? Izbirni predmet Filmska vzgoja se izvaja za učence 7., 8. in 9. razreda. 

 

ŠTEVILO UR: Izvaja se v obsegu 35 ur (32 ur v 9. razredu). Pouk se bo izvajal v sklopih, to pomeni  

več ur skupaj zaradi narave dela, kot je ogled filmske projekcije, razgovor, ustvarjanje filma … 

 

OCENJEVANJE: Ocenjevanje bo številčno; oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so raznolike 

(ustne in pisne oblike, vključujejo pa tudi ustvarjene izdelke ter proces samega dela). 

 

PREDSTAVITEV VSEBINE 

Pri predmetu bomo spoznali: 

 kaj je film, 

 filme, filmsko ustvarjalnost in filmske žanre, 

 zgodovinski razvoj filma, 

 ustvarjanje animiranega filma, 

 praktično delo: pisanje prispevkov, snemanje … 

 

METODE DELA 

Učenci bodo: 

 gledali različne filme – celovita izkušnja ogleda filma in razprava po ogledu ter interpretacija, 

 spoznali temeljne vrste in oblike filma, prvine filmskih žanrov, najvidnejša dela, 

 si ogledali filmske projekcije in se pogovorili z avtorji filmov ali filmsko-vzgojnimi 

strokovnjaki, 

 obiskali kinematografa in si ogledali kakovosten film v kinu,  

 napisali recenzije, kritike, mnenja,  

 spoznali, kako nastane film, kdo ga ustvarja in zanimivosti, povezane z njim, 

 preizkusili vlogo aktivnega filmskega gledalca in vlogo filmskega ustvarjalca, 

 imeli možnost filmske distribucije,  

 spoznali avtorske pravice, 

 se seznanili s postopki in tehnikami animiranih filmov ter zvoka, 



 poseli in zmontirali kratek animirani film, 

 pripravili projekcijo svojih filmov, jih vrednotili ter utemeljeno primerjali, 

 izbirali zgodbe, tehnike, 

 spoznali naloge režiserja, glavnega animatorja in soanimatorja, 

 spoznali najpomembnejša razvojna obdobja v filmski zgodovini, 

 vzpostavili stik s filmom, filmskimi ustvarjalci in izvajalci na področju kulture in filma, 

 razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma, 

 ob filmskih vsebinah osebnostno rastli, se razvijali, razvijali sočutje, dovzetnost za doživljanje 

drugih ter se učili sprejemati družbeno odgovornost, 

 krepili občutek za odgovorno timsko delo, medsebojno komunikacijo in delitev dela v procesu 

nastajanja filma, 

 obiskali filmski festival, 

 obiskali televizijske postaje – medijske hiše (komercialne in nacionalne ~ RTV Slovenija, PRO 

Plus (Pop TV in Kanal A), Planet TV …). 

 

Pričakujte zanimive ure, ustvarjalne izzive in s filmom povezane naloge.  

 

ZAKAJ BI IZBRAL/A FILMSKO VZGOJO? 

 Ker rad/a gledaš filme. 

 Ker bi se rad/a preizkusil/a v vlogi filmskega ustvarjalca. 

 Ker bi rad/a sodeloval/a pri snemanju filma. 

 Ker bi rad/a spoznal/a osnove filmske umetnosti in filmsko ustvarjalnost. 

 Ker si ustvarjalen/a. 

 Ker rad/a sodeluješ v skupini. 

 Ker si želiš postati ustvarjalec/ka filma. 

 

     Učiteljica Nina Bednařik 

 

 

 


