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• Men je bil film všeč. Me je presenetilo, kako veliko oblačil zavržejo tudi afriški narodi. Tevž 

Grčman 

 

• Moje mnenje je: film mi je bil zelo všeč, zanimiv in na trenutke kar ganljiv. Najljubši del mi je bil 

ko sem izvedela koliko oblačil se zavrže in predvsem kam se jih zavrže. Od tistega trenutka se 

zavedam, da ne kupujem oblačil, ki jih ne potrebujem. Barbara Jurjovec 

 

• Meni je bil film zelo všeč ter se mi je zdel zelo poučen. Zelo mi je bilo zanimivo, ko so govorili 

o tem kako se podnebje spreminja. Ajša Šabić 

 

• Meni je bil film zelo všeč in všeč mi je kako ljudje iščejo rešitve za našo prihodnost, zmanjšanje 

CO2, pri kateri pa moramo prispevati vsi. Tara Conta 

 

• Meni je bil film všeč, zanimiv in poučen. Najbolj zanimiv del mi je bil koliko oblačil zavržemo in 

kako znanstveniki iščejo rešitve za našo prihodnost. Tisa Bertalanič 

 

• Meni je bil všeč film zato ker sem se marsikaj novega naučila o podnebjih. Hana Brandt 

• Meni je bilo zelo všeč in zelo veliko te nauči. Najboljše so mi bile všeč vse raziskave in kako 

zavrnejo oblačila. Alja Zoja Zaletel 

• Men se je zdel film ful zanimiv in poučen in pa tudi kako lahko ostali pomagajo znižati 

globalno segrevanje zemlje. Maj Hvala Pec 

 

• Meni je film odprl oči. Najboljši mi je bil odlomek ko je Greta Thumberg protestirala. Ronja 

Grögl 

 

• Film je bil dober, žalostno je kako nekatere države Afriko uporabljajo kot odlagališče oblačil, 

saj jim za prodajo pošiljajo oblačila, ki niso več uporabna. Julija Štepic 

 

• Meni je bil film zelo všeč, presenetila pa me je informacija, da ima zemlja v sebi tako veliko 

plina metana in ogljikovega dioksida. Tija Trkov 

 

• Moje mnenje je: meni je bil film zelo zanimiv poučen in vznemirljiv. Neverjetno kar se dogaja 

po svetu. Meni je bilo najbolj všeč da je plin metan 21-krat močnejši od ogljikovega dioksida.  

• Aljaž Jagodic Krum 

 

• Moje mnenje je: film je bil zelo poučen in vznemirjen. Najbolj me je presenetilo kako se svet 

spreminja, še posebej kako se ledeniki topijo. Nikolas Najdenovski Plavčak 

 

• Jaz mislim, da bi bilo potrebnih več ljudi takih kot Greta, da bi skupaj polepšali svet in 

preprečili segrevanje, saj drugega nimamo. Jerneja Zupančič 

 

• Moje mnenje je: film mi je bil zelo všeč in zanimiv. Najljubši del filma mi je bil: koliko oblačil 

vržemo stran v letu in koliko jih kupimo, ter zakaj se podnebje spreminja. Tija Magaš 

 

• Film je bil ful dober najljubši del so mi bile vse raziskave ki so bile vključene. Živa Maučec 


