
Festival Ekotopfilm-Envirofilm 

Tridsať našich žiakov sa v utorok 20.3.2018 environmentálnu výchovu učili pútavým 
spôsobom. Na Junior festivale, v Kongresovej sále internátu Ľ. Štúra vo Zvolene. 

“Na konci evolúcie nie je krása”. Na tento fakt sa snaží upozorniť festival. Čaká nás 

budúcnosť, kde zvieratá nebudú krásne, ale adaptované všemožnými spôsobmi, aby prežili v 

zničenom životnom prostredí? Môže, ale nemusí to tak byť. Junior festival, sa už roky snaží 

žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému 

rozvoju. Naším cieľom nie je ich vystrašiť, ale inšpirovať, aby na životné prostredie brali 

väčší ohľad. 

Indiánske kmene, ktoré žili v úzkom spojení s prírodou to veľmi dobre chápali. Nie nadarmo 

sa u nich tradovalo, že túto zem nededíme od svojich predkov, ale požičiavame si ju od 

svojich detí. 

Videli sme tieto inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú 

mladej generácii posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. 

 
 

MAC-MAC-MACKOVIA   RU/06′   SK DABING 

Hlavnou témou animovaného seriálu pre deti je hľadanie správnej 

rovnováhy medzi technickým pokrokom a milovaním prírody. Seriál 

pomáha deťom pochopiť ako žiť v súlade s prírodou a pritom byť 

pokrokový, milovať vedu a techniku. A aké je dôležité priateľstvo,  

ktoré dokáže prekonávať všetky prekážky.  

 

ROBINSONOV SEN   VE/11′   SK DABING 

V lese je dielňa, ktorá patrí šikovnému a kreatívnemu mladíkovi, ktorý 

sa volá Robinson. Pred rokmi schoval jeho dedko do truhlice tajný 

odkaz, akýsi kód, ktorý je kľúčom ako urobiť našu planétu lepším 

miestom na život.    

 

STROJ  MX/04′   BEZ DIALÓGU 

Don Juan je zábavný vynálezca a býva so svojím mladým synom 

Diegom, ktorý miluje prírodu. Po otestovaní najnovšieho stroja na 

výrobu koláčikov, vidí Diego dôsledky otcového vynálezu a odpadu, 

ktorý produkuje. Dokáže Diego svojmu otcovi pomôcť? 

 

MANDRAGORA   TR/05′   BEZ DIALÓGU 

Mandragora je koreň, ktorý žije v prírode v podzemí a so svojimi 

nadprirodzenými schopnosťami robí zelené semienka. Jedného dňa jej 

skríži cestu odpad zo sveta ľudí… 

 

 

NAJVÄČŠIA LEKCIA PRE SVET   UK/07′   CZ DABING 

Animovaný film z dielne OSN o Agende 2030 – 17 cieľoch 

udržateľného rozvoja, ktorý má snahu odstrániť chudobu a dosiahnuť 

udržateľný rozvoj do roku 2030. 

 

Riaditeľka školy 


