PROGRAM PRO ŠKOLY
VEŘEJNÝ SÁL HRANIČÁŘ / ÚSTÍ NAD LABEM / 2021—2022
		
			
Ucelený program pro MŠ, ZŠ/ZUŠ a SŠ doplňující předškolní a školní výuku
s ohledem na Rámcové vzdělávací programy, zejména průřezová témata.
Tvoří ho tři programové oblasti, které lze mezi sebou kombinovat:
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NABÍDKA FILMŮ
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GALERIE HRANIČÁŘ

(ŠKOLNÍ KINOAKADEMIE)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

MÍSTO: sál 330 míst
DÉLKA: 45–120 minut
CENA: 50 Kč / 70 Kč s přednáškou

MÍSTO: 30 míst
DÉLKA: 45–90 minut
CENA: 50 Kč

• min. 60 platících nebo dle domluvy
• lze objednat i několik dní předem
• HRANÉ, DOKUMENTÁRNÍ ČI ANIMOVANÉ FILMY
• (tématická) pásma krátkých filmů a pohádek
• možnost původního znění s titulky

Galerie Hraničář se cíleně zabývá tématy životního prostředí a veřejného
prostoru s důrazem na lokální souvislosti. Výstupem jednotlivých
projektů jsou pracovní listy, které si můžete zdarma stáhnout na našich

• filmová výchova (film s diskuzí – je možné domluvit i celý cyklus)
například se scenáristou Vladimírem Fantou či dalšími odborníky
• bonusy (viz. níže)
• VÝBĚR Z FILMŮ (NABÍDKA FILMŮ) NA DRUHÉ STRANĚ

programy v délce 1–2 vyučovacích hodin. Program je možné realizovat
i u vás ve škole.

CESTA CHLEBA – v těchto listech primárně určených pro 1. st. ZŠ
okolí – v severních Čechách. Program lze přizpůsobit také pro žáky

• dílny a workshopy
• prezentace
• přednášky
• debaty

architektonické zásahy druhé poloviny dvacátého století v Ústí nad Labem

Divadlo Dam Dam • www.divadlodamdam.cz

KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO MĚSTA – program si dává za cíl rozvinout
zájem dětí o město a jeho veřejná prostranství. Ukazuje, co všechno
prostředí města nabízí, jak naplňuje naše potřeby a jak s ním naopak
zacházíme my. ZAPOMENUTÁ TMA – dřív se svět v noci ponořil do tmy.
Dnes žijeme ve městě plném umělého osvětlení. Program se zaměřuje na
dopady světelného znečištění na přírodu a psychosomatické účinky světla.

se školními metodiky prevence.
Kvalitní tvůrci dělají kvalitní program:

• DIVADLO

VLADIMÍRE, POJĎME DO LABE – projekt hravou formou zpracovává

a environmentální výchovy.

Na výběru titulů rádi spolupracujeme mimo jiné

• min. 60 platících nebo dle domluvy
• živá představení pouze zprostředkováváme
• objednávejte několik týdnů až měsíců předem
(dle náročnosti programu)

VÝBĚR Z ŽIVÝCH PŘEDSTAVENÍ
MŠ a ZŠ 1. stupeň:

MŠ, ZŠ 2. stupně a SŠ a vztahuje se k tématu environmentální výchovy.

tématu výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Program sestavujeme každé třídě/škole na míru:

MÍSTO: sál 330 míst / foyer 50—60 míst / galerie 30 míst
DÉLKA: 45—90 minut
CENA: 50—100 Kč

vám ukážeme, jak najít nový vztah ke krajině, a to především v našem

s přesahem do různých školních předmětů. Vztahuje se k průřezovému

PROČ DO HRANIČÁŘE?

ŽIVÁ PŘEDSTAVENÍ

webových stránkách. K pracovním listům nabízíme tématické vzdělávací

• představení za účasti tvůrců či představitelů
• představení spojená s odbornou přednáškou či diskuzí
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Divadlo Dagmar • www.divadlodagmar.cz
Free Cinema • www.freecinema.cz/kina-festivaly/divadlo-cinema/
fenomen-dismas
Divadlo Kordula • www.kordula.unas.cz
Studio Damúza • www.damuza.cz
Karlovarské Hudební Divadlo – Divadlo Dětí • https://divadlo-deti.
webnode.cz/

MŠ, ZŠ:
Divadlo Pohadlo • www.facebook.com/pohadlo

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Divadlo V Pytli • www.divadlovpytli.eu

Tým našich zkušených pedagogů, lektorů a aktivních

MÍSTO: max. 30 míst
DÉLKA: 30–90 minut
CENA: ZDARMA

umělců spolupracuje s mnoha institucemi. Společně

Výstavou vás provedou umělci, kurátorky, odborníci na danou tématiku nebo

návštěvníky nejen vzdělávají, ale kultivují jejich

naše lektorky. Prohlídky kombinují výklad s diskuzí a prostorem pro reflexi

Seznamte se s klasickou hudbou • www.anetajosef.com

nových poznatků.

Tvůrčí psaní – lektor dle domluvy

vkus. Posilují sociální vazby žáků tím, že jim

Vítáni jste kdykoliv: Kdykoliv chcete zpestřit výuku.
Nejen při příležitosti tematických dní (Den země),
výročí (17. listopad), svátků (Vánoce), přijímacích
zkoušek a řízení, maturit, jako alternativa výletů

GALERIJNÍ ANIMACE
MÍSTO: max. 30 míst
DÉLKA: 45—90 minut
CENA: 30 Kč
Obohacují výuku o přímý kontakt s originálem uměleckého díla. Galerijní

• s Martem Eslemem o Cestování kolem světa pro školy • se Sašou
Ryvolovou o cestování, nově o Kypru • www.hicsuntleones.info

NEPZ – Nejbohatší ekosystémy planety Země • http://nepz.cz
Divadélko pro školy Hradec Králové • www.divadelkoproskoly.cz
Free Cinema • www.freecinema.cz/skoly

Příjemné prostředí: Program probíhá v osobitém sále
s kapacitou až 330 míst, ve foyer, v Galerii Hraničář, na

Pokud chcete tvořit a zároveň se něco dozvědět, nabízíme celou řadu

piazzettě před Hraničářem nebo i mimo Hraničář. Skvělá

kreativních dílen v režii našeho lektorského týmu. ANIMOVANÝ FILM

Divadlo Toy Machine • www.toymachine.cz

– tvorba animovaného filmu trvá měsíce až roky. My máme devadesát
minut. Na výběr je ze dvou technik: plošková animace a prostorová
animace. S první si žáci rozpohybují vystřižené postavičky a rekvizity

. volné vstupy pro učitele a doprovod

a jeho filmu Pád do snu • s Frederickem Sukamou o Africe

činnosti a diskuze. Komentované prohlídky a galerijní animace lze kombinovat.

MÍSTO: max. 30 míst (light graffiti 10 míst)
DÉLKA: 60–120 minut
CENA: 50 Kč

. další didaktické materiály

• se světoběžníkem A. Formánkem • s M. Prouskem o Skandinávii

Všem:

VÝTVARNÉ DÍLNY

. pracovní listy, výukové karty

Cestovatelské a jiné přednášky /Povídání: s V. Pištorou o žralocích

s praxí. Nejčastěji je umělecké dílo zprostředkováno pomocí zážitku, tvořivé

uspořádat školní akademie i jiné akce vaší školy.

Bonusy:

The Bear Educational Theatre • www.thebeartheatre.com

animace "oživují" umělecká díla včetně prostoru galerie a propojují teorii

nebo odměna před prázdninami. V Hraničáři lze

dopravní dostupnost pro mimoústecké.

Konsent • https://konsent.cz/skoly/

SŠ:

zprostředkovávají kouzlo a sílu společně sdíleného
zážitku i mimo jejich obvyklý virtuální svět.

ZŠ, SŠ:

Z ČEHO VYBRAT?

z papíru, s druhou si zkusí animovat 3D objekty v prostoru a naučí se

1. nabídka výše (databáze filmů na druhé straně)

přemýšlet o tom, kam postavit kameru a na co zaostřit. FILMOVÝ

2. mimořádná nabídka (e—mail)

PLAKÁT – k filmu od začátku patří reklama a její nejčastější formou
byl v minulosti plakát. Workshop může sloužit jako doplněk k filmové
projekci nebo samostatně jako krátký průvodce vývojem filmového

3. dle vašeho přání (e—mail/telefon)
4. cELÝ PROGRAM VČETNĚ BONUSů na webu

plakátu. LIGHT GRAFFITI – luminografie je fotografická technika,
pomocí které vytváříme obraz. Díky tomu můžeme kreslit na stěny
a používat světlo jako tužku nebo sprej, aniž bychom trvale znečistili
veřejný prostor. ENVIRONMENTÁLNÍ DÍLNA – prostředí a jeho vliv na
tvorbu a na život využijeme jako zdroj inspirace při tvorbě dočasných
nebo nenápadných trvalých zásahů do okolí. ZVUKOVÁ DÍLNA

KONTAKT
TEL: +420 732 851 618

– nahrávání, poslech a jednoduchá postprodukce zvukového materiálu.

WEB: WWW.HRANICAR-USTI.CZ/PRO-SKOLY

Během workshopu se děti naučí vnímat zvuk jako nedílnou součást

E—MAIL: SKOLY@HRANICAR-USTI.CZ

uměleckého vyjádření.

SPOLUPRÁCE: MINISTERSTVO KULTURY ČR • MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM • STÁTNÍ FOND KINEMATOGRAFIE • UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM • AEROŠKOLA • NĚMECKÉ MUZEUM HYGIENY V DRÁŽĎANECH
ALLIANCE FRANÇAISE • ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ • ASOCIACE PRO FILMOVOU A AUDIOVIZUÁLNÍ VÝCHOVU • BRITISH COUNCIL • CEPRONIV • COLLEGIUM BOHEMICUM
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM ÚSTÍ NAD LABEM • EUROREGION ELBE LABE • GOETHE-INSTITUT • K-CENTRUM

HRANIČÁŘ / PROGRAM PRO ŠKOLY / VÝBĚR Z FILMŮ
MŠ

ZŠ 1. STUPEŇ

CÍL FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ PRO MŠ

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI J, 2018, 98 MIN Film o přijetí narození sourozence z dílny hvězdy japonského anime,

režiséra Mamoru Hosody. O různých podobách rodinné lásky učí Kuna členové jeho rodiny, se kterými se setkává ve fiktivním
světě mísícím minulost, přítomnost a budoucnost. • pracovní listy • diskuze

FRČÍME USA, 2020, 103 MIN Tento snímek nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se

SŠ
PALM SPRINGS USA, 2020, 87 MIN Dva mladí lidé spolu

uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý den znovu a znovu...

LÁSKY ČAS VB, 2013, 123 MIN Lovestory o cestování v čase.

vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.

TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ USA / GB, 2018, 96 MIN

Čím je zrovna lidský život tak jedinečný? Odpověď na tyto
otázky hledá středoškolský učitel hudební výchovy Joe
Gardner spolu s duší číslo 22.

PINOCCHIO IT / GB / FR, 2019, 125 MIN Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna.

NEŽ SKONČÍ LÉTO AUS, 2019, 118 MIN První setkání

MYŠI PATŘÍ DO NEBE CZ / FR / BEL / SK, 2021, 87 MIN

FANY A PES DE/ BE / LU / CZ, 2019, 87 MIN Příběh Fany líčí, ve shodě se skutečností, se smyslem pro detail a citem

Téma smrti předložené dětem s lehkostí a hravostí.
Myška Šupito a lišák Bělobřich se po nehodě setkávají
ve zvířátkovském nebi. Za života byli nepřáteli, v nebi
sledujeme jejich společnou cestu k překonání starých
bolestí a ke zrodu neochvějného přátelství. Vítěz v kategorii
Nejlepší animovaný film v soutěži Shanghai IFF 2021
PREMIÉRA 7. 10. 2021

SLEPIČÍ ÚLET VB / USA / FR, 2000, 84 MIN

Animovaná komedie SLEPIČÍ ÚLET nezapírá zdroj inspirace
ve slavném válečném velkofilmu Velký útěk. Jejími
hrdiny ovšem nejsou zajatí spojenečtí vojáci, ale zdánlivě
prostoduché slepice a kohouti.

RAYA A DRAK USA, 2021, 114 MIN Osamělá válečnice

Raya se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby
vystopovala posledního draka, který ji pomůže zastavit
nepřátelské Druuny. Během této cesty zjistí, že k záchraně
světa nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především
důvěry. NOVINKA

Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k různým rošťárnám, díky nimž prožívá nespočet
napínavých dobrodružsví.
pro tehdejší atmosféru, průběh pokojné revoluce na podzim roku 1989 z pohledu dítěte. Napínavý a zároveň laskavý
animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne nejen mladých diváků. • pracovní listy/výukový
web: www.fanyapes.cz/index.html

JAK VYCVIČIT DRAKA 3 USA, 2019, 104 MIN Škyťák a Bezzubka se vracejí!
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR D / CH, 2015, 105 MIN Příběh o děvčátku Heidi z hor, která se náhle ocitá ve víru velkoměsta.
CESTA DO FANTAZIE J, 2001, 124 MIN Imaginativní příběh o morální proměně dětské hrdinky a jejím uvědomění si
skutečných životních hodnot. Dobrodružné putování odvážné školačky za záchranou rodičů. • pracovní listy

KUBO A KOUZELNÝ MEČ USA, 2016, 101 MIN Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Jednoho dne se však stává hrdinou

vlastního příběhu, ve kterém se vydává na výpravu dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl.

s láskou probouzí v nemocné Mille novou chuť do života.

HAVEL CZ, 2020, 105 MIN Příběh jedné z nejvýraznějších
osob naší historie z doby československého disentu.

FAMU V KINĚ 01 CZ, 2020, 65 MIN 8 krátkých animáků,

které zazářily na světových festivalech v roce 2020 (např. Dcera).

DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ FR, 2017, 115 MIN

Komedie o luxusní svatbě na zámečku, která si říká o průšvih.

JAN PALACH CZ / SK, 2018, 124 MIN Film pozoruje poslední
měsíce života Jana Palacha před jeho tragickou smrtí.

MILADA CZ / USA, 2017, 124 MIN Film je inspirován životem
významné osobnosti našich dějin JUDr. Milady Horákové.

DILILI V PAŘÍŽI FR, 2018, 95 MIN Odvážná Dilili spolu se svým kamarádem Orlem jde po stopách spolku, který stojí za
únosy dívek v Paříži.

KRÁLÍČEK JOJO USA / NZL / CZ, 2019, 108 MIN Během
druhé světové války se osamělému německému chlapci Jojo
„Rabbitovi“ Betzlerovi převrátí život vzhůru nohama.

MŮJ ŽIVOT CUKETKY CH / FR, 2016, 70 MIN Cuketka není žádná padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde

25 KM/H DE, 2018, 116 MIN Roadmovie plná vrcholů

o maminku, má pocit, že je sám na světě. To ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě – v dětském domově – setká. Díky
novým kamarádům se vše začne postupně odvíjet k lepšímu. • omalovánky 😃

SNĚŽNÝ KLUK USA, 2019, 97 MIN Dobrodružství dívky Yi a sněžného kluka.
MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY RUS, 2020, 78 MIN Animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce
dětí i dospělých na celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček!

OVEČKA SHAUN VE FILMU GB / FR, 2015, 85 MIN Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu,
Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán…

AŽ PO UŠI V MECHU CZ, 2015, 26 MIN Loutkové postavičky Bertíka, Josefky a dalších probouzí nejen dětskou fantazii.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH USA / AUS, 2021, 85 MIN Králíček Petr se opět vrací jako roztomilý a všemi
oblíbený králičí lump. 😃

PÍSEŇ MOŘE DK / BE / LU / FR, 2014, 94 MIN Nádherně animovaný svět keltských mýtů a nadějeplné vyprávění o síle

a pádů, bratrského oddalování i sbližování, humoru i hledání
smyslu života…

BEAUTIFUL BOY USA, 2018, 120 MIN Osmnáctiletý Nic (Timothée Chalamet) má na první pohled vše – skvělou rodinu,
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krásu, talent a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala a jak může
David (Steve Carell) pomoci svému milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí?

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE FR / CA, 2017, 110 MIN Velice specifický pohled na válečnou Francii, okupovanou i kolaborující,
očima chlapců, kteří na své cestě za přežitím prošli současně strastiplnou duševní proměnou. • diskuze

JAK JSME HRÁLI ČÁRU SK / CZ, 2014, 97 MIN Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá zdrhnout do

Rakouska. Jen je potřeba ho najít. Hlavní hrdina díky dobrodružným výpravám, rvačkám se spolužáky a prvním láskám
atmosféru doby a místa tolik nevnímá.

CESTA VEN CZ / FR, 2014, 103 MIN Příběh silné mladé matky, která se odmítá smířit s nepříznivým společenským
statusem a snaží se vybojovat lepší život pro sebe a svou dceru Sárinku.

rodičovské a sourozenecké lásky. • pracovní listy

KING SKATE CZ, 2018, 80 MIN Začátky skateboardingu v ČSSR. Lásky, mejdany, modřiny.

GORDON A PADDY SWE, 2017, 62 MIN Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta

TOHLE JE NÁŠ SVĚT USA, 2016, 118 MIN Konfrontace netradiční rodiny žijící mimo civilizaci s realitou všedního světa.

nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem.
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doporučujeme

DUŠE USA, 2020, 107 MIN Co dělá člověka… člověkem?
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NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM CZ, 2016, 90 MIN Přední český dokumentarista nás nabádá, abychom se pokusili autismu
porozumět jako fascinujícímu, byť často jen obtížně rozluštitelnému způsobu myšlení.

I DVA JSOU RODINA FR / GB, 2016, 118 MIN Děj vypráví o Samuelovi, který se okouzlujícím způsobem pouští do výchovy
malé Glorie v novém bydlišti uprostřed Londýna. Během několika let se ukáže, že je milujícím a netradičním otcem. • diskuze

SAMBA FR, 2014, 120 MIN Samba se do Francie přistěhoval před deseti lety ze Senegalu. Pracuje načerno v různých
zaměstnáních a doufá, že brzy dostane povolení k trvalému pobytu. • diskuze

PÁTÁ LOĎ SK / CZ, 2017, 85 MIN Jarce je deset a má mámu, která nechce být mámou. Jarka je stále sama, zoufale

hledá lásku a nachází ji náhodou, když se rozhodne nahradit matku dvěma batolatům, s kterými se ukryje v opuštěné
zahradní chatce.

CO JSME KOMU UDĚLALI? FR, 2014, 97 MIN Verneuilovi jsou milovníci staré dobré Francie, avšak jejich čtyři dcery je

PÁSMA KRÁTKÝCH POHÁDEK — MŠ, ZŠ1.

volbou svých protějšků postaví do reality současné tamní multikulturní společnosti. • diskuze

HURÁ NA POHÁDKY CZ, SK, 2019, 45 MIN Skvělé animáky nejen pro nejmenší diváky, které uvádějí medvědí průvodci.
Pásmem vás provedou medvědí kamarádi Nedvěd a Miška z večerníčkového seriálu Mlsné medvědí příběhy. Ti se v pásmu
objeví v epizodách: Mňamózní svačinka, Hurá na borůvky, Pozdrav od strýčka, Plody mraků a Websterovci. Dobrodružné
příběhy našich hrdinů vás pobaví a ledacos naučí. Dobrodružné příběhy našich hrdinů vás pobaví a ledacos naučí, takže
hurá na pohádky! • pracovní listy

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY CZ, 2020, 45 MIN Medvědí kamarádi z úspěšného pásma Hurá na pohádky jsou zpět.

Spolu podnikají ta nejbláznivější dobrodružství, aby co nejjednodušeji nacpali svá věčně hladová bříška. Příběhy plné vtipu,
dobrodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší sourozenci a rodiče. • pracovní listy

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV 3—10 LET Více info na www.nfa.cz/cz/obchod-a-distribuce/distribuce/animovana-pasma-pro-deti/.
POJAR DĚTEM CZ, 2016, 70 MIN, OD 4 LET Pásmo animovaných filmů Břetislava Pojara vám představí pět filmů, na nichž se
podílel v posledních letech svého života: Psí historie · Hiroshi · O princezně, která se nesmála · Vánoční balada · Narcoblues.

BOB A BOBEK — KRÁLÍCI Z KLOBOUKU CZ 1985—1987, 65 MIN, 3—8 LET Výběr z druhé řady. Veselé příběhy dvou

oblíbených králíků, kteří každé ráno vyráží z klobouku kouzelníka Pokustona za prací a dobrodružstvím · Vhodná kombinace
s výtvarnou dílnou Galerie Hraničář – výroba zvířátek z textilu nebo papíru. Výrobek si dítě odnese s sebou.

RŮZNÁ VÁNOČNÍ PÁSMA Klasické české pohádky od různých tvůrců. S výběrem vám rádi pomůžeme.
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY CZ, 2018, 60 MIN Známé kutily „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na

zahradu. Jak si s tím poradí? Jakou udělají vánoční výzdobu a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co
teprve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? FR, 2019, 98 MIN Pokračování úspěšné francouzské komedie. • diskuze
DĚTI ONLINE CZ, 2017, 52 MIN Tři působivé příběhy dokumentárního filmu o nejmladší generaci, pro kterou je internet
nekonečným zdrojem zábavy a komunikace, ale i nových rizik. • diskuze

LABYRINT ŽIVOTA CZ, 2018, 87 MIN Filmový projekt o třech životních cestách mladých lidí. Každý z nich se ocitne v krizové

životní fázi, na jejímž základě bude přemýšlet i o sebevraždě jako nástroji řešení své životní situace. Nakonec se jejich životní cesty
propojí díky motivační akci pro mládež, na které dojde k průlomovému rozhodnutí a vše se v dobré obrátí. • diskuze

1989: Z DENÍKU IVANY A. CZ, 2014, 42 MIN Oslavy 1. máje, radostné zážitky posledních školních prázdnin, vyhlídky na
budoucí šedivý život; to všechno v ostrém kontrastu Palachova týdne. Přichází sametová revoluce...

KOVYHO MEDIÁLNÍ RING CZ, 2019, 30 MIN Pětidílný pořad přináší praktické tipy, jak se zorientovat v komplikovaném

světě médií. Průvodce pořadem, youtuber Kovy, si pokládá 5 klíčových otázek KDO?, CO?, KOMU?, JAK? a PROČ?, kterými
posuzuje důvěryhodnost a účel jednotlivých mediálních sdělení, přibližuje různá mediální témata, např. roli médií ve
společnosti, přesvědčovací techniky reklamy, sociální bubliny či internetové algoritmy. Součástí každého dílu je krátká analýza,
anketa mezi žáky a vystoupení mediálního odborníka. • diskuze

V SÍTI CZ, 2020, 100 MIN 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 potenciálních sexuálních predátorů. Radikální experiment
otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. Vhodné doplnit debatou s odborníkem nebo přímo s aktéry
a tvůrci filmu za doprovodu odborníků. Vhodné jako prevence rizikového chování. Nepřístupné pro děti do 15 let. • diskuze

V SÍTI: ZA ŠKOLOU CZ, 2020, 64 MIN Určeno pro diváky od 12 let. • pracovní listy • speciální web www.vsitifilm.cz

POHÁDKY NARUBY GB, 2016, 60 MIN Možná že se Sněhurkou, Karkulkou, Popelkou a dalšími to bylo celé nějak jinak.

DIVOKÁ PLANETA FR / CZ, 1973, 72 MIN Na planetě Ygam jsou dominantní životní formou Draagové, humanoidně vyhlížející,

KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ CZ, 2018, 56 MIN O Červené karkulce, Bažinou, Probouzeč, Pod mrakem, O Kovladu,

ANTROPOCÉN: EPOCHA ČLOVĚKA CAN, 2018, 87 MIN Dokument, který kombinuje umění a vědu a přináší empirický,

Pohádky v moderním pojetí, které neztratily ponaučení a jsou plné svérázného humoru a jisté dávky mírné strašidelnosti.

Otesánek, Čarodějka a První sníh. Tradiční i nové pohádky autorů z řad nastupující generace domácích animátorů, jak je neznáte.

ZUBATÁ NEKOUŠE CZ, 2019, 70 MIN, OD 9 LET, ČESKÉ ZNĚNÍ Trailer, ... aneb šestkrát o smrti vážně i nevážně v režii

českých a slovenských animátorů, kteří pracují s tématem velmi volně a různorodě. Snaží se toto tabu dnešní doby pojímat
také pozitivně a s nadějí. Pásmo tvoří filmy: Usnula jsem, Do Not Touch!, 30 Amper, Strom, Duchařina a Pouštět draka.

avšak výrazně vyspělejší a mnohonásobně větší stvoření s delším životním cyklem než lidé chovaní jako domácí mazlíčci.

neučebnicový náhled na klíčový moment v historii geologie. Dechberoucí snímky přináší provokativní a nezapomenutelný
zážitek a názorně ukazují dopad lidstva na naši planetu. • pracovní listy

GUNDA NOR / USA, 2020, 93 MIN Snímek vykresluje život hospodářských zvířat na farmě. Sleduje příběh prasnice Gundy
a jejích roztomilých potomků, jednonohé slepice a stáda krav beze slov a lidské přítomnosti. NOVINKA

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ VB / CHN, 2017, 95 MIN Snímek představuje divákům všech věkových kategorií nezapomenutelné hrdiny: mládě zebry, pandu, rodinu vorvaňů
a lenochoda. Během jediného dne putujeme spolu se sluncem od nejvyšších hor k těm nejvzdálenějším ostrovům, z hlubin exotické džungle až do labyrintů velkoměst.

ČERVENÁ ŽELVA FR / BE / JP, 2016, 80 MIN Animovaný příběh trosečníka na tropickém ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních
okamžiků v životě člověka.

PŘÍBĚH LESA FR, 2015, 97 MIN Díky unikátním metodám natáčení dokáží tvůrci autenticky převyprávět příběh lesa od doby ledové až po současnost a zachytit vzrušující koloběh života
v něm. Film ohromí dospělé i mladé diváky. • pracovní listy • pexeso • výukové karty

PLANETA ČESKO CZ, 2017, 81 MIN První film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím zcela zblízka fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás. Film je
zajímavý tím, že ukazuje i méně známou faunu a flóru naší krajiny. • pracovní listy • pexeso • výukové karty

MODRÝ TYGR CZ / SK / D, 2012, 87 MIN Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a humorný film, jehož středobodem je trochu zapomenutá, ale stále
kouzelná botanická zahrada ukrytá uprostřed města.
CO SE DĚJE KOLEM NÁS...? CZ, 2016, 57 MIN Pět skutečných zvířecích osudů bobra Břetislava, užovky Simony, malého divočáka Otíka, vlaštovky a čápa propojí ekologickou výchovu,
základní biologii a vlastivědu. Představí nám také známá místa plzeňského regionu. • pracovní listy • pexeso • výukové karty
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CENA OD 50 KČ

Z ČEHO VYBRAT?

JAK NÁS KONTAKTOVAT?

CELÝ PROGRAM?

• PEDAGOG ZDARMA

1. NABÍDKA FILMŮ (VÝŠE)

1. TELEFON: +420 732 851 618

DALŠÍ NABÍDKA FILMŮ, GALERIE

• FILM S MOŽNOSTÍ DISKUZE (DÍLNY): 70 KČ

2. MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA (E—MAIL)

2. WEB: WWW.HRANICAR-USTI.CZ/PRO-SKOLY

A ŽIVÝCH PŘEDSTAVENÍ

• OSTATNÍ KOMBINACE DLE DOHODY

3. DLE VAŠEHO PŘÁNÍ (E—MAIL/TELEFON)

3. E—MAIL: SKOLY@HRANICAR-USTI.CZ

(DIVADLA, DISKUZE, WORKSHOPY),

• KAPACITA 330 MÍST

S VÝBĚREM VÁM RÁDI POMŮŽEME

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY A BONUSY NA WEBU.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
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Průřezová témata: 1 Osobnostní a sociální výchova 2 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech / Výchova demokratického občana 3 Multikulturní výchova 4 Mediální výchova 5 Environmentální výchova

Formovat vizuální gramotnost žáků, rozvíjet jejich estetické
vnímání, emocionalitu a smysl pro humor v souladu se vzdělávací oblastí Dítě a jeho psychika či Dítě a společnost Rámcového
vzdělávacího programu pro mateřské školy.

ZŠ 2. STUPEŇ

