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1, 2, 3, ciné!
Po francosko v kinu

14.–16.
maj 2019

Učenje francoščine v kinu je zabavno! V sodelovanju s Francoskim inštitutom / Institut
français de Slovénie prirejamo festival francoskega filma za učence in dijake, ki se učijo
francoščine. Izbrane filme spremljajo gradiva, pripravljena prav za namen poučevanja
francoskega jezika na različnih stopnjah znanja.

SŠ

Nikec na počitnicah Les vacances du petit Nicolas 6+
Laurent Tirard, Francija, 2014, 97 min, distribucija Blitz Film & Video
Distribution
Prikupno navihan družinski film o najslavnejšem šolarju vseh časov. Posnet je po
istoimenski knjižni uspešnici.

Pobalinka Tomboy 10+
Céline Sciamma, Francija, 2011, 82 min, distribucija Demiurg
Laure se s starši in mlajšo sestrico Jeanne preseli v novo sosesko. Ko začne
spoznavati nove prijatelje, bi jo v kavbojkah, spodnji majici in s kratko pristriženo
pričesko zlahka zamenjali za fanta.

Otrok iz zgornjega nadstropja L'enfant d'en haut 13+
»Projekt je zelo pozitiven. Omogočil je delo z učenci pred in po ogledu filmov
/…/. Želim si, da bi z njim nadaljevali!«
- Dimitri L.X. Duhannoy, OŠ Alojzija Šuštarja
»/…/ festival je zelo dobro organiziran, navdušena sem bila nad pedagoškimi
gradivi, ki so super dobro pripravljena. Všeč so mi bile tudi aktivnosti pred in
po ogledu.«
- Jerneja Avsec Šrekl, Pionirski dom
12. februar 2019 ob 15:00
srečanje za učitelje v Kinodvoru s predstavitvijo filmov in pedagoških
gradiv
14.–16. maj 2019
Kinodvor, Cineplexx Maribor, Mestni kino Metropol (Celje) in drugi
kinematografi v Art kino mreži Slovenije
ogledi filmov za učence in dijake, na voljo tudi dodatni termini

Ursula Meier, Švica/Francija, 2012, 97 min, distribucija Continental film
Brezmejna iznajdljivost dvanajstletnega Simona, ki prepuščen neodgovorni starejši
sestri skrbi za vsakdanji kruh ob vznožju luksuznega smučarskega središča v
Švicarskih Alpah, zarisuje tankočuten razmislek o protislovjih sodobne družbe in
hlepenju po ljubezni.

Ljubezen na prvi pretep Les combattants 15+
Thomas Cailley, Francija, 2014, 98 min, distribucija FIVIA – Vojnik
Arnaudu se zaljubi v Madeleine, ona pa sebe in njegovo ljubezen preizkuša v
vojaškem drilu in komičnih pripravah na sodni dan. Nekonvencionalna romantična
komedija je požela vrsto nagrad.

K ogledu lahko priključite tudi učence in dijake, ki se ne učijo francoščine, saj imajo
filmi slovenske podnapise.
Priporočena dodatna dejavnost:
pedagoško gradivo v francoščini, prilagojeno za pouk francoščine za vse filme
za nekatere filme tudi pedagoška gradiva v slovenščini
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