Tlačová správa
3. ročník Festivalu fyzikálnych filmov: Študenti súťažia o najlepší krátky film o
fyzike.
Bratislava (11.12.2014):

Festival fyzikálnych filmov vyhlasuje tretí ročník súťažnej prehliadky študentských filmov o fyzike. Festival
organizujú dobrovoľníci z neziskovej organizácie P-MAT, n.o.. Autori filmov, žiaci základných a stredných
škôl, prezentujú svoj pohľad na fyziku a ukazujú, že veda vôbec nie je strašiakom školských lavíc. Najlepšie
filmy si všetci môžu pozrieť na premietaní, 22. maja 2015, v priestoroch jedného z bratislavských kín.
Najlepšie filmy z minulých ročníkov majú na youtube cez 30 000 prezretí a fyzikálne, ale aj filmársky, sú na
vysokej úrovni.

Festival fyzikálnych filmov chce zbúrať predsudky o nezáživnej a ťažkej fyzike. V digitálnej dobe je krátky film,
ľahko sa šíriaci internetom, ideálnym spôsobom, ako dostať fyziku zo školských lavíc do života. Žiaci základných a
stredných škôl súťažia so svojimi filmami s fyzikálnou tematikou a dĺžkou do 7 minút. Môžu na ňom pracovať
jednotlivo alebo v skupinkách a vytvoriť animované, dokumentárne či hrané dielo. Filmy treba na festival prihlásiť
do 20. apríla 2015. Počas festivalového dňa, 22.5. 2015, budeme v kine premietať tie najlepšie z filmov a odborná
porota odmení víťazov.

Festival má za sebou 2 ročníky a teší sa pozitívnym ohlasom. V roku 2014 sa žiaci do súťaže zapojili takmer so
100 dielami a sála kina Mladosť bola počas celého dňa úplne obsadená. Všetky fyzikálne filmy sa dajú pozrieť na
youtube kanáli. Tie najpopulárnejšie dosiahli niekoľko tisíc videní.

“Na Slovensku máme veľa žiakov, ktorí majú radi fyziku. Nie vzorčeky a naspamäť naučené poučky, ale skutočnú
fyziku, ktorá je všade okolo nás a ktorú je zaujímavé objavovať. Pozrite si niektorý z filmov a zistíte, že fyzika je
nielen ľahká, ale aj krásna,” hovorí Ondrej Bogár, riaditeľ festivalu. Mladí filmári vedia upútať pozornosť
rovesníkov a vysvetliť im fyziku ich jazykom. Pre učiteľov vzniká príležitosť ozvláštniť si vyučovanie. Videá sú
zrozumiteľné, poučné a často veľmi vtipné. Učenie sa fyziky získava multimediálny a interaktívny rozmer.

Všetky aktuálne informácie, zaujímavosti zo sveta fyziky alebo fotky z uplynulých ročníkov sú k dispozícii na webe
a na facebooku.
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