
FILMSKA   KOCKA  
 

 
 
 
Izdelaj   filmsko   kocko.   Po   koncu   ogled   filma,   vrzi   kocko.   Izzovi   osebo,   s   katero   si   si   ogledal   film,   da   odgovori   na  
eno   izmed   vprašanj   v   kategoriji,   ki   si   jo   vrgel.  
  



 

 
BARVE  
 
•   Katere   barve   iz   filma   so   se   ti   najbolj   vtisnile   v  
spomin?  
•   Kdaj   se   v   filmu   barve   spreminjajo   in   zakaj?  
•   Ali   se   barve   spremenijo,   ko   se   zgodba   dogaja   nekje  
drugje?  
•   Ali   so   nekatere   barve   povezane   z   določenimi   liki   v  
zgodbi?  
•   Katere   barve   bi   izbral   ti?  
•   Kakšen   bi   bil   ta   film   v   črno-beli   barvi?  
•   Kakšno   razpoloženje   barve   ustvarjajo?  

 

 
ZGODBA  
 
•   Kako   vemo,   kje   se   zgodba   odvija?  
•   Kako   vemo,   kdaj   se   zgodba   odvija?  
•   Kako   dolgo   traja   zgodba   v   realnem   času?  
•   Kaj   se   zgodi   na   začetku,   na   sredini   in   na   koncu  
filma?  
•   Katera   je   najpomembnejša   stvar,   ki   se   zgodi   v   filmu?   
•   Kako   bi   se   zgodba   spremenila,   če   bi   se   dogodki  
zgodili   v   drugačnem   vrstnem   redu?  
•   Kako   te   ta   zgodba   spominja   na   druge   zgodbe?  
 

 
OSEBE  
 
•   Ali   obstaja   en   sam   glavni   junak?  
•   Kdo   pripoveduje   zgodbo?  
•   Kaj   nam   izgled   glavnih   likov   pove   o   njihovi  
osebnosti?  
•   Kako   govorijo   in   kaj   govorijo?  
•   Kako   se   obnašajo   do   drugih   liko?  
•   Ali   ima   kateri   od   likov   posebno   glasbo   ali   zvoki?  
•   Kateri   lik   ti   je   bil   najbolj   zanim?  
 

 

 
KRAJ   DOGAJANJA  
 
•   Ko   se   je   zgodba   začela,   kje   si   mislil,   da   se   dogaja?  
•   Kje   se   film   dogaja?  
•   Kako   vemo,   kje   se   zgodba   dogaja?  
•   Kdaj   in   kako   se   spreminja   kraj   dogajanja?  
•   Kako   kraj   dogajanja   vpliva   na   like   in   kako   se  
obnašajo?  
•   Ali   se   lahko   ista   zgodba   dogaja   kje   drugje?  
•   Kako   misliš,   da   bi   se   zgodba   spremenila,   če   bi   se  
se   je   zgodila   v   drugem   kraju   ali   okolju?  
 

 
KAMERA  
 
•   Kaj   nam   povedo   prvi   posnetki   o   zgodbi?  
•   Kateri   kadri   so   bili   uporabljeni?   Ali   jih   lahko  
poimenujete?  
•   Kdaj   vidimo   širši   plan   in   kdaj   detajl?  
•   Kdaj   se   kamera   premika   in   kdaj   ostane   pri   miru?  
•   Kako   hitro   se   posnetki   spremenijo?  
•   Kako   lahko   poveš,   kaj   liki   razmišljajo   oz  
kako   se   počutijo   skozi   tisto,   kar   počne   kamera?  
•   Kako   pomaga   kamera   pripovedovati   zgodbo?  
nastavitev   itd?  
 

 

 
ZVOK  
 
•   Ali   je   v   filmu   glasba?  
•   Kakšen   občutek   daje   glasba?  
•   Katere   različne   zvoke   si   v   filmu   slišal?  
•   Ali   si   slišal   kakšen   zvočni   učinek?  
•   Ali   meniš,   da   so   bili   zvoki   glasnejši   kot   bi   bili   v  
resničnem   življenju?   
•   Ali   obstajajo   trenutki   tišine?  
•   Kakšen   občutek   naredi   tišina?  
 

 


