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Filmo VESPER
metodinė medžiaga

8-12 klasių mokiniams
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3 psl.   Apie filmą

4 psl.   Rekomenduojami klausimai po filmo peržiūros

5 psl.   Filmo „Spotify“ grojaraštis

6 psl.   Rekomenduojamos užduotys po filmo peržiūros

10 psl. Hidroponinio sodo kūrimas

14 psl. Rekomenduojamos nuorodos ir literatūra

TURINYS
VESPER metodinė medžiaga
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Viltis – tai, kas veda į priekį net ir tada, kai atrodo, kad pasaulis žlunga. Nualintoje žemės 
planetoje trūksta maisto. 13-metė Vesper nenuleidžia rankų – namuose slaugo sunkiai 
sergantį tėvą, o miško gilumoje imasi biologinių eksperimentų. Pasauliui reikia išradimo, 
padėsiančio išmaitinti žmoniją. Lemtinga pažintis įkvepia Vesper sukaupti jėgas, išmonę 
ir protą, kad galėtų pasiekti savo tikslą.

„Kupina vaizduotės distopinė pasaka – eko-futuristinis filmas – „Vesper“ yra viena iš 
tų nedaugelio mokslinės fantastikos istorijų, kuriose visas pasaulis yra sukurtas labai 
įtikinamai.“ Fionnuala Halligan, Screen daily

„Su nesentimentalia, bet tamsiai romantiška rizikos ir pavojaus dvasia, Kristina Buožytė 
ir Bruno Samper kuria mokslinę fantastiką lyg literatūrinę pasaką.” Guy Lodge, Variety

FILMO APRAŠYMAS
VESPER metodinė medžiaga
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1. Kokius įžvelgiate panašumus ir skirtumus tarp „Vesper“ ir kitų jūsų matytų 
fantastinių filmų? 

2. Kuo ypatingas filmo „Vesper“ pasaulis? Apibūdinkite, kokioje aplinkoje gyvena 
žmonės, kokius drabužius vilki filmo veikėjai, kuo ypatinga yra filmo gamta ir kodėl 
ji yra fantastinė.

3. Kokie yra filme vaizduojamų žmonių santykiai? Ar žmonių bendravimas skiriasi 
nuo bendravimo su kitomis būtybėmis – Džagais? Dėl kokių priežasčių žmonija yra 
susiskaldžiusi, nerami? 

4. Viena iš filmo režisierių, Kristina Buožytė, yra lietuvė. Kokius lietuviškus ženklus 
atpažinote filme (vietos, objektai, kostiumai, temos)?

5. Kaip apibūdintumėte pagrindinės filmo veikėjos Vesper asmenybę? Kokias 
įžvelgiate jos stipriąsias savybes, talentus? Ar galite įvardinti, koks yra jos 
pagrindinis tikslas? 

6. Kaip apibūdintumėte Vesper ir jos tėčio Dariaus santykį? Kokie veiksmai parodo 
Vesper brandą? Kaip manote, dėl kokių priežasčių ji turi suaugti anksčiau? 

7. Kaip manote, kodėl Vesper ir Kamelija susidraugauja? Kuo jos panašios ir kuo 
skiriasi?

8. Pasvarstykite, kuo skiriasi Vesper gyvenamoji vietovė nuo Citadelės, iš kurios 
atvyksta Kamelija su tėčiu. Kokius skirtumus pastebite tarp miestų ir nuo jų 
nutolusių vietovių Lietuvoje?

9. Ar filme vaizduojamas ateities pasaulis galėtų virsti realybe? Pagrįskite savo 
nuomonę. Kokius  jau šiuo metu pasaulyje atpažįstamus klimato krizės ženklus ir 
padarinius matėte filme? 

10. Kaip suprantate ir vertinate filmo pabaigą – ji optimistiška ar pesimistiška? 
Pagrįskite savo nuomonę. 

11. Kaip manote, kodėl būtent jauni žmonės imasi realių veiksmų kovoti dėl 
savo ateities planetoje? Pagrįsdami savo nuomonę, galite remtis judėjimo 
už aplinkosaugą „Fridays For Future“ veikla  bei  aktyvistės  Gretos  Thunberg 
pavyzdžiu.

REKOMENDUOJAMI KLAUSIMAI
Po filmo peržiūros
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https://open.spotify.com/album/6kV6EQ4xuyuaEtkNGNX-
Cr5?si=0qRGFFifQgi6W6uXlLRpLA

FILMO GROJARAŠTIS
„Spotify” platformoje

https://open.spotify.com/album/6kV6EQ4xuyuaEtkNGNXCr5?si=0qRGFFifQgi6W6uXlLRpLA 
https://open.spotify.com/album/6kV6EQ4xuyuaEtkNGNXCr5?si=0qRGFFifQgi6W6uXlLRpLA
https://open.spotify.com/album/6kV6EQ4xuyuaEtkNGNXCr5?si=0qRGFFifQgi6W6uXlLRpLA
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I ATEITIES MITYBA

Filme „Vesper“ gvildenama maisto stokos ir prieinamumo problema. Pasakos herojai 
maitinasi tuo, ką gali užsiauginti patys, todėl biologinė inžinerija tampa svarbiu veiksniu, 
užtikrinančiu maisto prieinamumą. Taip pat filme pavaizduotas neįprastas būdas 
baltymų gauti iš kirmėlių. 

Pasaulio maisto programos duomenimis, šiuo metu 135 mln. žmonių kenčia nuo ūmaus 
bado. Dažniausios priežastys: kariniai konflikai, gamtiniai klimato krizės padariniai, 
ekonominiai nuosmukiai. Ant bado slenksčio rizikuoja atsidurti daugiau nei ketvirtis 
milijardo žmonių, tad reikia imtis skubių veiksmų, kad didžiausios rizikos regionams būtų 
suteikta maisto ir humanitarinė pagalba. [1]

1.1  Išsirinkite 10 kasdienių maisto produktų (pvz.: jautiena, sūris, kava, kakava, ryžiai 
ir kt.). Naudodamiesi internetiniais ištekliais, surikiuokite pasirinktus maisto produktus 
pagal jų anglies dvideginio pėdsaką (angl. carbon footprint). Nustatykite, kurie maisto 
produktai turi didžiausią anglies dvideginio pėdsaką. Aptarkite, kaip galite sumažinti 
savo mitybos anglies dvideginio pėdsaką.

1.2  Patyrinėkite, kaip žmonės maitinsis ateityje. Kokių maisto išteklių gali pradėti trūkti 
keičiantis klimatui, išgyvenant ekologinę griūtį? Kaip numatoma įveikti šiuos iššūkius? 

MOKYMO UŽDUOTYS
Po filmo peržiūros

Žemiau pateiktos užduotys pagal poreikį gali būti koreguojamos, trumpinamos arba 
išplečiamos. Užduotyse aprėpiamos penkios temos: ateities mityba, ateities žmogus, 
ištekliai, ekonominė nelygybė, sveikata. Jų eiliškumas gali būti keičiamas pagal poreikį.
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1.3 Susiskirstę į grupes, pasirinkite vieną iš žemiau pateiktų temų ir sukurkite 
pristatymą, atskleisdami šio maisto produktų auginimo ir gavybos procesą, naudą 
žmonių sveikatai, aptarkite aplinkosauginį pėdsaką:

–   Hidroponika (augalų auginimas vandenyje);
–   Akvaponika (agrikultūros ir žuvininkystės junginys uždaroje sistemoje);
–   Laboratorijoje užauginta mėsa;
–   Vabzdžiai ir kirmėlės kaip baltymų šaltinis; 
–   Augaliniai mėsos pakaitalai;

II ATEITIES ŽMOGUS

Filme „Vesper“ išryškinamos jaunos herojės išskirtinės žinios ir unikalūs gebėjimai, kurie 
yra itin svarbūs norint išgyventi sunkiomis, iššūkių kupinomis sąlygomis.

Keičiantis aplinkos sąlygoms vystosi ir žmonija: išgyvenimui bei klestėjimui reikalingi 
vis nauji įgūdžiai, žinios ir kompetencijos. Išmaniųjų technologijų ir globalių problemų 
pasaulyje anksčiau nusistovėję mokymo(si) modeliai keičiami naujais, ugdančiais 
kompetencijas reikalingas ateities poreikiams ir iššūkiams. 

2.1   Kokių žinių ir įgūdžių reikia žmogui, išgyvenančiam XXI amžiaus iššūkius ir pokyčius? 
Dirbdami grupėse, užpildykite lentelę:

1 lentelė. Žmonių kompetencijos, žinios ir įgūdžiai, reikalingi šiuolaikiniam žmogui.

2.2   Patyrinėkite, kokios yra „XXI amžiaus kompetencijos“. Nustatykite, kurios iš šių 
kompetencijų yra ugdomos jūsų mokykloje.

2.3 Pasvarstykite, kurių profesijų poreikis ateityje didės, o kurios taps mažiau 
paklausios besikeičiančiame pasaulyje.

MOKYMO UŽDUOTYS
Po filmo peržiūros

ŽINIOS KOMPETENCIJOS ĮGŪDŽIAI
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III IŠTEKLIAI

Filme „Vesper“ paliečiama išteklių, jų prieinamumo ir paskirstymo tema. Vienas 
svarbiausių išteklių filme – bakterijos, gaminančios energiją. Nors energiją išgauname 
kitais būdais, principas, kad elektros energija yra vienas svarbiausių išteklių, išlieka. 

Išteklių trūkumas didina šalių ir regionų jautrumą klimato kaitos padariniams – tai ypač 
aktualu mažo ir vidutinio ekonominio išsivystymo šalyse, kuriose tikėtinas ir didesnis 
gyventojų prieaugis. Ekologinių grėsmių registras nustatė, kad labiausiai konfliktų 
alinamos pasaulio šalys susiduria su didžiausiu išteklių trūkumo lygiu [3].

3.1    Pasvarstykite, kokie ištekliai yra reikalingi žmonių išgyvenimui. Susiskirstę į grupes, 
pasirinkite vieną iš šių išteklių ir patyrinėkite, kokia jų situacija yra šiandien Lietuvoje 
ir pasaulyje: kiekis, prieinamumas, ateities prognozės. Savo rezultatais pasidalinkite 
klasėje. 

3.2  Patyrinėkite, kokiais  kasdieniais  veiksmais  galime apsaugoti svarbiausius 
žmonijos išgyvenimui reikalingus išteklius ir užtikrinti jų visuotinį prieinamumą ateityje. 
Pasidomėkite  tvaraus  gyvenimo būdo principais ir įpročiais. Kuriuos iš jų galite 
integruoti ir į savo kasdienybę?

MOKYMO UŽDUOTYS
Po filmo peržiūros

IV EKONOMINĖ NELYGYBĖ

Viena iš globalių problemų – netolygi išteklių paskirstymo ir jų prieinamumo tendencija – 
filme „Vesper“ parodoma per skirtumą tarp gyvenimo salygų Citadelėje ir jos apylinkėse.
 
Pasak Jungtinių Tautų (toliau – JT), daugiau nei 700 milijonų žmonių, arba 10 procentų 
pasaulio gyventojų, šiandien vis dar gyvena didžiuliame skurde ir stengiasi patenkinti 
būtiniausius poreikius, tokius kaip sveikatos apsauga,  švietimas, galimybė gauti 
vandens ir užsitikrinti tinkamas sanitarines salygas. Dauguma žmonių, gyvenančių už 
mažiau nei 1,90 JAV dolerių per dieną, gyvena Afrikoje, į pietus nuo Sacharos. Visame 
pasaulyje skurdo lygis kaimo vietovėse yra 17,2% – daugiau nei tris kartus didesnis nei 
mieste. [2]

2015-2030 metų laikotarpiui JT išsikėlė 17 darnaus vystymosi tikslų, iš kurių pirmasis 
ir vienas svarbiausių yra įveikti skurdą. Dešimtasis JT darnaus vystymosi tikslas yra 
sumažinti nelygybę. 

4.1   Išsirinkite  po  tris valstybes priskirtas išsivysčiusių  ir  besivystančių valstybių 
kategorijoms. Panagrinėkite, kokia ekonominė atskirtis yra tarp šių valstybių ir kokie 
veiksniai nulemia šių valstybių ekonominį pajėgumą.
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4.2   Kokią įtaką ekonominė atskirtis (skirtumas tarp turtingai ir vargingai gyvenančių 
gyventojų) daro žmonių gyvenimo kokybei, ekonominiam augimui ir gebėjimui prisitaikyti 
prie pokyčių?

4.3  Patyrinėkite, kokios priežastys lemia ekonominę nelygybę valstybės viduje?

V SVEIKATA

Filme „Vesper“ pagrindinės veikėjos  tėčio liga riboja jo galimybes, o mama tapo klajūne 
užsirėtusi virusu. Sveikatos netekimo grėsmės skatina filmo heroję spręsti maisto stokos 
ir medicininės pagalbos prieinamumo problemas. 

Gamtinių ir socialinių iššūkių kupiname pasaulyje svarbiausia tampa žmogaus sveikata 
ir gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių. Dažnėjančios stichinės nelaimės, ekstremalios oro 
sąlygos ir baimė dėl ateities gali ne tik sekinti žmogaus organizmą, bet ir kelti ekologinį 
nerimą.

5.1   Pasidomėkite, kas yra ekologinis nerimas ir kokie požymiai jam būdingi.

5.2   Kaip manote, kokius gamtinius ir socialinius iššūkius žmonės turės įveikti ateityje
ir kaip jau šiandien savo kasdieniais sprendimais galime tam ruoštis?

5.3  Sukurkite gyvenimo būdo planą (pvz.: kasdienių įpročių, ritualų, mitybos ir kt.), 
kuris užtikrintų fizinės ir psichologinės sveikatos puoselėjimą.

MOKYMO UŽDUOTYS
Po filmo peržiūros
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HIDROPONINIO SODO MONTAVIMAS
Instrukcija ir reikalingos priemonės 

PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

• Ortakis (DN100, 1 m ilgį padalinti į 3 dalis. ) – 1 vnt.; 
Ortakio matmenys gali skirtis, tačiau jo gylis (aukštis) yra 
kertinis rodiklis tam, kad mažos šaknys gebėtų pasiekti 
vandenį.
• Ortakių alkūnė (DN100, 110 x 55 mm) – 6 vnt.;
• Ortakis (110 x 55 mm, 1 m) – 3 vnt.;
• Reguliuojamas vožtuvas – 1 vnt.;
• Vandens žarna (nepermatoma; apie 5 m ilgio) – 1 vnt.;
• Vandens talpa (juoda; 60 l, 700 x 400 x 300 mm) – 1 vnt.;
• Vandens siurblys (fontano pompa; galingumas – nuo 16 W 
iki 45 W, priklauso nuo kėlimo aukščio) – 1 vnt.;
• Oro pompa (burbuliatorius; 4 W, geriausia – dvigubo 
išėjimo) – 1 vnt.;
• Valdiklis (programuojamas laikmatis; kas 1 valandą po 15 
minučių) – 1 vnt.;
• Silikonas (akvariuminis; skirtas suklijuoti ortakių dalis)
• Daigykla bei vazonėliai daiginimui

Ortakis

Daigykla ir
daiginimo vazonėliai

Ortakio alkūnė

Reguliuojamas 
vožtuvas
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Tokio dydžio hidroponikos sistemos priemonių kaina – apie 90 eurų. Taip pat šiai sistemai 
reikia apšvietimo. Rekomenduojama raudonos, mėlynos ir baltos šviesos spektrai, tačiau 
galima auginti ir naudojant baltos šviesos LED juosteles. Skirtingiems augalams reikia 
skirtingo apšvietimo kiekio. Jį nustatyti pagelbės nemokama programėlė „Ppfd meter“, 
parodanti fotonų kiekį metre – tai leidžia nustatyti tinkamą apšvietimo aukštį. Žemiau 
rasite lentelę, kurioje sužinosite, kokio šviesos srauto reikia skirtingiems augalams.

HIDROPONINIO SODO MONTAVIMAS
Instrukcija ir reikalingos priemonės 

AUGALO RŪŠIS REKOMENDUOJAMAS FOTONŲ KIEKIS KVADRATINIAME METRE 
(ATITINKAMAI REGULIUOJANT APŠVIETIMO AUKŠTĮ) (ΜMOL/M2/S)

Augalai, kuriems nereikia daug 
šviesos

100-250

Lapinės daržovės 200

Augalai, kuriems reikia daug 
šviesos

250-450

Pomidorai, agurkai bei kiti vaisiai, 
kurie valgomi kaip daržovės

400-500

Vaismedžiai (citrinmedis,
avokado, persiko medis ir t.t)

600+

 
INSTRUKCIJA

1. Su 5 cm gręžimo karūna kas 20 cm išgręžiame skylutes ortakyje; 

2. Naudodamiesi silikonu, prie ortakio skirtingomis kryptimis iš abiejų pusių klijuojame 
ortakio alkūnes;

20 cm
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HIDROPONINIO SODO MONTAVIMAS
Instrukcija ir reikalingos priemonės

3. Sumontavę ortakį, uždedame jį ant atramų. Vienoje pusėje surandame ir pritaikome 
atramą, o kitą pusę dedame ant vandens talpos. Talpos pusėje sukuriame ir paliekame 
nežymų nuolydį, tada į ortakio alkūnę įklijuojame 100 mm skersmens vamzdį, nukreiptą 
į vandens talpą; 

4. Į vandens talpą įdedame vandens pompą ir prie jos prijungiame vandens žarnelę. 
Kitame žarnelės gale primontuojame reguliuojamą vožtuvą;

5. Prijungiame vandens pompą prie automatinio laikmačio ir nustatome programą, 
trunkančią 15 minučių, kas 1 valandą.

6. Dedame oro pompą į vandens talpą – ji turi veikti nuolat.

Vandens pompa

Oraputė
(burbuliatorius)

Reguliuojamas vožtuvas
(keturių išėjimų)

Vandens talpa
(juoda betonavimo vonelė)

Atrama
(galima padėti ir ant lentynos)

100 mm skersmens ortakis
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HIDROPONINIO SODO MONTAVIMAS
Instrukcija ir reikalingos priemonės 

7.  Daiginimui ir auginimui naudojame akmens vatą. Daigininimas vyksta paprasčiausiuose 
vazonėliuose. Į vazonėlius reikia sudėti sudrėkintus akmens vatos gabalėlius į kuriuos ir 
pasodiname sėklas bei laukiame kol jos sudygs.

8. Daiginame daigykloje ir, tik pasirodžius trečiam sodinuko lapeliui, sodinuką perkeliame 
į sistemą.

Vaizdas iš viršaus:

Programuojamas
laikmatis

Vandens pompa

Vandens talpa
(juoda betonavimo vonelė)

Reguliuojamas vožtuvas
(keturių išėjimų)

Žarna vandeniui pakeisti
(vanduo keičiamas kas mėnesį)

Oraputė
(burbuliatorius)

100 cm

5 cm

11 c
m

20 cm

40 cm

4 w

60 l

70
 c

m
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REKOMENDUOJAMOS NUORODOS

Lietuvos Aplinkos agentūros tinklapis apie klimato kaitą: https://klimatokaita.lt/ 

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (anglų k.): https://www.ipcc.ch/ 

“Our world in data” skaitmeninė duomenų bazė skirtingoms kategorijoms:
https://ourworldindata.org/ 

Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (angl. sustainable development goals): 
https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/darnus-
vystymasis/darnus-vystymasis-ir-lietuva/jt-darbotvarke-2030-darnaus-vystymosi-
tikslai-ir-kiti-tarptautiniai-susitarimai (lietuvių k.); https://sdgs.un.org/goals (anglų k.) 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO): https://zum.lrv.lt/lt/
tarptautinis-bendradarbiavimas/jungtiniu-tautu-maisto-ir-zemes-ukio-organizacija-
fao (lietuvių k.); https://www.fao.org/home/en (anglų k.) 

Tinklalaidė apie tvarų gyvenimo būdą ir ekologiją kasdien, kurios tikslas – kalbėti apie 
aplinkosaugą visiems suprantama kalba ir skatinti žmonių ekologinį sąmoningumą: 
https://ispakuota.lt/

„Miesto labaratorijoje“ galite gyvai pamatyti hidroponinį daržą bei sudalyvauti 
edukaciniuose užsiėmimuose moksleiviam: https://miestolaboratorija.lt/hidroponinis-
darzas

LITERATŪROS NUORODOS

[1 ] https://www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/ 
[2] https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ 
[3] https://www.visionofhumanity.org/resource-scarcity-hotspots-which-countries-
are-the-most-vulnerable/ 

Klausimus parengė viena iš „Kino pavasario“ programos sudarytojų Aušra Umbrasaitė
Mokymo užduotis parengė  geografijos mokytoja ir klimatosaugininkė Gintarė Klimienė
Hidroponikos sodo kūrimo instrukcijas parengė Gediminas Ivanauskas
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