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KOLEKCIA FILMOV  1. STUPEŇ 
 
003/09 ĽUDSKÁ POVAHA  
Štát: Veľká Británia 

Video: 5 min. 11sek. 

Hovorí sa, že záleží na maličkostiach a naozaj je to tak, sú súčasťou celku. Animovaný ekologický film (vyrobený 

tradičnou technikou kreslenia) s originálnym pohľadom problém odlesňovania..... 

 

071/09 DEVÄŤ A POL: DAŽĎOVÝ PRALES I.   
Štát: Nemecko  

Video: 10 min. 21 sek.   

Nolberto je 13 ročný chlapec z indiánskeho kmeňa Awa. So svojou rodinou býva v ekvádorskom pralese. Malin je u 

nich na návšteve a dozvedá sa ako tam žijú. Nolberto jej ukazuje kam chodí do školy, či má svoju vlastnú izbu a čo 

rád obeduje. Okrem toho sa Malin dozvedá prečo je jeho domovina v ohrození.  

 

023/09 PÚPAVA: SMÄD BÄRSTADTE 
Štát: Nemecko 

Video: 24 min. 25 sek. 

Aká horúčava! Celé mesto Bärstadt trpí smädom. Len Fricov sused Pašulke má dostatok vody. Kúpe sa v pramenistej 

vode. Kvetinky vo Fricovej záhrade hynú. Už nemá žiadnu vodu. Jeho život sa podobá peklu a z kohútikov netečie 

žiadna voda. V mestských vodárňach nefunguje žiadny stroj. Frinc si zaumienil, že to napraví. Ako sa dostane do 

mesta opäť voda? Ako dlho vydržia ľudia, živočíchy a rastliny bez vody? Fric si zoberie príklad z prírody a vymyslí 

spôsob ako sa dostať k vode.   

 

110/09 ZÁCHRÁŇME NÁŠ SVET!   
Štát: Belgicko  

Video: 1 min. 30 sek.    

Voľba je jednoduchá. Ekológia je najlepšou politikou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLEKCIA FILMOV  2. STUPEŇ 
 

003/09 ĽUDSKÁ POVAHA  
Štát: Veľká Británia 

Video: 5 min. 11sek. 

Hovorí sa, že záleží na maličkostiach a naozaj je to tak, sú súčasťou celku.  Animovaný ekologický film (vyrobený 

tradičnou technikou kreslenia) s originálnym pohľadom problém odlesňovania..... 

 
071/09 DEVÄŤ A POL: DAŽĎOVÝ PRALES I.  
Štát: Nemecko  

Video: 10 min. 21 sek.   

Nolberto je 13 ročný chlapec z indiánskeho kmeňa Awa. So svojou rodinou býva v ekvádorskom pralese. Malin je u 

nich na návšteve a dozvedá sa ako tam žijú. Nolberto jej ukazuje kam chodí do školy, či má svoju vlastnú izbu a čo 

rád obeduje. Okrem toho sa Malin dozvedá prečo je jeho domovina v ohrození.  

 
069/09 PROGRAM S MYŠKOU:  VETERNÁ ELEKTRÁREŇ   
Štát: Nemecko  

Video: 6 min.   

Film vysvetľuje ako vyrába veterná elektráreň elektrickú energiu pomocou veterných mlynov. Na ilustráciu použijú 

dynamo bicykla.  

 

049/09 HORE SA DOLE - PO STOPÁCH ČLOVEKA  
Štát: Česká republika  

Video: 17 min.   

Táto časť programu je o jaskyniach využívaných aj zneužívaných, udržiavaných aj zdevastovaných, hrozivých aj 

prívetivých alebo putovaní po Pekárni, Výpustku, Kostelíku či Cisárskej jaskyni.  Sprievodcovia Arnošt Goldflam a 

Josef Polášek sú ako vždy vtipní aj úprimní zároveň. Podzemná továreň, vojenský kryt, príbytok pustovníka alebo 

ozdravovňa - čo to má spoločné s jaskyňami? Áno, aj tieto podoby brali na seba jaskyne v priebehu vekov.  

 

110/09 ZÁCHRÁŇME NÁŠ SVET!   
Štát: Belgicko  

Video: 1 min. 30 sek.    

Voľba je jednoduchá. Ekológia je najlepšou politikou.  

 

TVOJA BUDÚCNOSŤ!   
Štát: Belgicko 

Video: 2 min. 19 sek.    

Moderné technológie a človek v budúcnosti.  

 
 
 



KOLEKCIA FILMOV  3. STUPEŇ 
 

003/09 ĽUDSKÁ POVAHA  
Štát: Veľká Británia 

Video: 5 min. 11 sek. 

Hovorí sa, že záleží na maličkostiach a naozaj je to tak, sú súčasťou celku.  Animovaný ekologický film (vyrobený 

tradičnou technikou kreslenia) s originálnym pohľadom problém odlesňovania..... 
 

072/09 DEVÄŤ A POL: DAŽĎOVÝ PRALES II.   
Štát: Nemecko  

Video: 9 min. 30 sek.   

Z prvej časti už 13 ročného indiána z kmeňa Awa, ktorý žije v ekvádorskom pralese poznáme.  Dozvedeli sme sa ako 

v ňom žije, ale aj o tom ako sa jeho životné prostredie mení. Človek ničí lesy a namiesto nich vysádza palmové háje.  

Pretože jedlý olej, ktorý sa z nich získava je veľmi ziskovou surovinou. Malin vysvetľuje prečo má odlesňovanie vplyv 

na zmenu klímy a ako to ovplyvňuje Nemecko.  
 

068/09 PRÍMA KLÍMA: EPIZÓDA 1  
Štát: Nemecko 

Video: 25 min.   

Ľudstvo je na pokraji klimatického kolapsu.  Ale čo môže urobiť jednotlivec alebo rodina, aby si získala nový pohľad 

na život? Dve rodiny sa snažia žiť ekologicky a uvedomelo. Ábelovi sú šesť členná rodina a žijú v Kolíne. Druhá 

rodina Bleichovci, sedemčlenná rodina, žijú na vidieku. Hoci majú iné podmienky obe rodiny musia splniť 6 úloh za 6 

týždňov. V týchto oblastiach akými sú: šetrenie energiou, strava, mobilita, ošatenie a kozmetika, triedenie odpadu a 

čistiace prostriedky.   
 

070/09 DOKÁŽU OŠÍPANÉ VYROBIŤ ELEKTRINU?  
Štát: Nemecko  

Video: 5 min. 27 sek.   

Dokážu prasiatka vyrábať elektrinu? Dobrá otázka, bez tak nám ich nosy rypáčiky pripomínajú zásuvky. Ale nepotečie 

z nich žiadna elektrina. Trik je inde. V tom čo z nich zozadu vychádza. Z toho sa dá získať bioplyn  a z neho elektrina. 

Ako to naozaj funguje, vysvetľuje tento program pre deti.  
 

TVOJA BUDÚCNOSŤ!   
Štát: Belgicko 

Video: 2 min. 19 sek.    

Moderné technológie a človek v budúcnosti.  

 

110/09 ZÁCHRÁŇME NÁŠ SVET!   

Štát: Belgicko  

Video: 1 min. 30 sek.    

Voľba je jednoduchá. Ekológia je najlepšou politikou.  


