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EKOTOPFILM -  Junior festivalu 2017 
 

Dňa 8. 11 2017  študenti  I. ŠA, II. A, III. ŠA,  IV. 

ŠA, I. BE a II. BE navštívili   medzinárodný filmový 

festival s environmentálnou tematikou Ekotopfilm – 

Envirofilm v  Žiline. Študenti si mali možnosť 

pozrieť rôzne druhy filmov s environmentálnou 

témou:  

LABUŤ Príbeh mladej fotografky, ktorá fotí zvieratá tak 

trochu v budúcnosti. Používa starý fotoaparát, ktorým zachytáva 

živočíchy v ich prirodzenom prostredí a vyzdvihuje ich krásu. Avšak… 

dokážete si predstaviť, aká krása nás čaká na konci evolúcie? 

VOJNY ÁUT  Zdieľanie vozidiel, ekologickejší a 

udržateľnejší spôsob prepravy, ktorý znižuje 

uhlíkové emisie, dopravné zápchy a potrebu 

parkovacích miest. Krátky  portrét súčasnej 

dopravnej situácie väčšiny miest vyzdvihujúcich výhody zdieľania vozidiel. 

LIST MLADÝM ĽUĎOM   Pohľad na Tel-Aviv, najväčšie a najrozmanitejšie 

izraelské mesto. Zábery zo striech domov, kombinované s čítaním dojemného listu od Jane Goodall, sú 

portrétom do istej miery neviditeľných ľudí, ktorí sú však jeho hybnou silou. Dokážu sa títo ľudia 

vyburcovať k lepšej budúcnosti alebo budú pokračovať   vo svojich každodenných starostiach a 

strastiach? 

NORDLYSPOLÁRNA ŽIARA   Zem, náš domov, jediná známa planéta 

našej slnečnej sústavy, na ktorej je život. Všetko, čo na prežitie potrebujeme, 

sa nachádza pod tenkou vrstvou atmosféry, ktorá nás oddeľuje od 

neobývaného hlbokého vesmíru. 

NIE JE UŽ NESKORO? Nie sme ekológovia, ani enviromentalisti. Vieme, že 

svet nezmeníme jedným videom. Stačí nám, keď sa ľudia začnú rozprávať čoraz 

viac o aktuálnych problémoch. Aj to je pre nás výhra. 

 

NAJVÄČŠIA LEKCIA PRE SVET   Animovaný film z dielne OSN o 

Agende 2030 – 17 cieľoch udržateľného rozvoja, ktorý má snahu odstrániť 

chudobu a dosiahnuť udržateľný rozvoj do roku 2030. 

 

Študenti si vypočuli aj príbeh Sachy Dench, ktorá sa podujala absolvovať dobrodružnú cestu, 

aby svetu ukázala, aké nástrahy musí prekonať migrujúce vtáctvo. Spolu s divými labuťami 

prekonala 7 000 km z ruskej tundry do 

Spojeného kráľovstva visiac na kuse 

,,handry’’ a s vrtuľou na chrbte. 

 

   Ing. Zora Šenoldová 
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