
FILMSKE DELAVNICE 

Osmošolci in devetošolci so 29. 1. in 1. 2. s filmskimi izvajalci Luksuz produkcije preživeli 

zanimiva, poučna in ustvarjalna dneva dejavnosti. Znani režiser Boris Petkovič jim je najprej 

na zanimiv način predstavil osnove filmskega jezika ter proces nastajanja celovečernega 

filma. Učenci so v delavnicah po uvodnih napotkih ustvarjali sami. Snemali so minutni film po 

zgledu prvega filmskega ustvarjalca Lumierja, se preizkusili v snemanju glasbenega spota, 

animacije ter kratkega filmčka v 10 kadrih. V času šolanja na daljavo sta jim dneva v 

vsakodnevno rutino prinesla nekaj svežine, naučili pa so se tudi marsikaj novega in 

uporabnega.  

Vtise učencev lahko preberete spodaj. 

UTRINKI UDELEŽENCEV FILMSKIH DELAVNIC 

 
Zdelo se mi je zelo poučno, saj nikoli še nismo imeli priložnosti delati s takimi mojstri, kot so 
oni. Naučili so nas marsikaj uporabnega in poučnega. Nekaj tega znanja nam bo zagotovo 
prišlo prav, tudi ko bomo izdelovali video za našo valeto, ki jo vsi tako nestrpno čakamo. 
Najbolj mi je bilo pri delavnicah všeč to, da so bili z nami prijazni in ko smo karkoli 
potrebovali, so nam nemudoma priskočili na pomoč. Vzdušje je bilo sproščeno, posledično 
pa je bilo tudi delo bolj zabavano in poučno. Všeč mi je bilo, da smo imeli veliko praktičnega 
dela, saj menim, da se preko tega veliko več naučimo. Moram pa pohvaliti tudi šolo in 
učitelje, saj se res trudite, da bi nam šolanje na daljavo naredili zanimivo, poučno in zabavno, 
kolikor je le mogoče. (Zoja) 
 
Meni je bil najbolj všeč pogovor z režiserjem, saj take priložnosti nimaš vsak dan. Bilo je 
zanimivo in poučno. Vsekakor pa je bilo super tudi praktično delo. Dogodek bi z veseljem 
ponovila (tudi v živo). Zahvala gre mentorjem, ki so delavnice izpeljali zelo dobro in pa 
učiteljem, ki so se potrudili, nam organizirali in popestrili te koronske dneve. (Meta) 
 
Dan mi je bil fantastičen. Se več takih dni bi bilo zelo dobrodošlih ne le v šolanju na daljavo, 
temveč tudi v šoli. Vse delavnice so mi prinesle mnogo novega in še prej nepoznanega 
znanja. Ko gledaš kakšen film, se sprašuješ, kako to naredijo, med delavnico pa smo mi stopili 
v kožo režiserjev. (Katja) 
 
Oba dneva sta mi bila všeč. V obeh pa sem najbolj uživala v snemanju slik in video 
posnetkov. Rada bi se zahvalila vsem mentorjem, saj so se res potrudili in pripravili zanimive 
delavnice. (Anika) 
 
Oba dneva sta mi bila zelo všeč. Zelo sem se zabavala in veliko naučila. Najbolj mi je bila 
delavnica animacije, ker je bilo zelo zabavno. Z veseljem bi ju ponovila. (Manca) 
 



Bilo mi je zelo zanimivo, saj take priložnosti ne dobiš vsak dan. Všeč mi je bilo, ko smo sami 
snemali videe in delali animacije, naučila sem se veliko novega. (Špela M.) 
 
Meni sta bila oba dneva zanimiva, bolj pa praktično delo. Najbolj sem se zabavala pri 
delavnici, kjer smo delali svoje animacije. (Tina) 
 
Oba dneva sta mi bila zelo všeč, ker smo se naučili veliko novih stvari, še posebej zanimive so 
bile delavnice, kjer smo se naučili kako »oživeti« nežive predmete. Všeč mi je bilo tudi, ko 
smo poslušali, kako nastane film. (Žan) 
 
Zelo lepa dneva. Nekoliko sprostitve po vsem delu je bilo zelo dobrodošlo. Vse delavnice so 
bile zelo zanimive, saj smo tudi izvajali praktično delo. Dan bi ponovil. (Filip) 
 
Všeč sta mi bila oba dneva dejavnost, prav tako pa sem se veliko novega naučil, kar se tiče 
snemanja in montiranja z različnimi aplikacijami. (Gregor) 
 
Meni je bilo všeč vse. Pohvalil pa bi vse filmske ustvarjalce za izčrpne predstavitve. (Jan) 
 
Meni je sta dneva dejavnosti hitro minila in mi je bilo všeč, še posebej v ponedeljek. 
Predstavitelji so tudi veliko povedali in predstavili. (Tilen) 

Meni je bilo najbolj zanimivo predavanje režiserja in delavnica o animacijah! (Marko) 
 
Bilo je zabavno in poučno, predvsem v ponedeljek, saj smo se naučili veliko novega o 
montiranju in snemanju filmov. (Hana) 
 
Meni je bil kulturni dan zelo všeč, saj je bilo kul poslušati uspešnega režiserja. Najbolj so mi 
bile všeč delavnice z izdelovanjem videospota (Neža) 
 
Meni je bilo všeč, da smo se naučili uporabljati novo aplikacijo. (Karmen) 
 
Meni je bila všeč uporaba aplikacije Lifelaps. (Jan) 
 
Bilo mi je poučno, zanimivo ter nekaj posebnega, ker nima vsak takih priložnosti. (Lea) 
 
Bilo je zanimivo, saj smo spoznali filmski svet. (Kristian) 
 
Meni je bilo najbolj všeč, ko smo izdelovali svojo animacijo. (Marcel) 
 
Meni je bilo zelo zabavno, ko smo imeli delavnice, naučila sem se veliko novega! (Zala) 
 
 
 
 
 









 


