
Filmový den druhých cizích jazyků 
Cíl projektu:  

 rozvíjet jazykové kompetence žáků v druhých cizích jazycích 
 podpora multikulturní výchovy, rozvíjení kulturního povědomí žáků 

Cílová skupina: všichni žáci školy, jedná se o celoškolní projekt 

Realizace projektu: 

Žáci zhlédnou film v původní verzi s titulky. Vybírány jsou filmy německé, španělské, francouzské.  

Před samotnou projekcí v hodinách jazyka probíhá přípravná fáze – „pokec“ o filmu, o historických 

kulturních či politických souvislostech, po filmu žáci  dělají reflexi, rozvíjí se jazykové kompetence na 

základě nově získaných poznatků – aktivity psaní (obsah filmu, charakteristika hrdinů), ústní prezentace 
dialogů, apod. 

Den realizace:  25.listopadu 2016, 11:30 – 14:00 

Místo:   kino Cinestar, Smichov 

Filmy v letošní nabídce: 

  
Španělská sekce: 

 7 días en La Habana (7 dní v Havaně), drama, 2012, Španělsko, režie: 7 režisérů (J.C.Tabio… 

Film představuje 7 krátkých příběhů ze života různých osob v  Havaně. Příběhy mají společné prostředí 

kubánské metropole a mapují současný život obyvatel z  různých pohledů. Divák získává jakousi 

představu o životě běžných Kubánců, poznává jejich strasti a radosti. Cílem autorů bylo oprostit se od 

turistického klišé, snaží se zachytit ducha města prezentací různých míst města, prostředí, generací a 
kulturních prvků. http://www.filmaffinity.com/es/film830558.html 

Ohlasy studentů:  

 Film je takový zvláštní. Chvílemi jsem nechápala, co se děje a proč to režisér prezentoval 

takhle... Film jsem nepochopila…ve filmu se mluvilo velmi málo a i lámanou angličtinou, 

srbštinou, arabsky… snímek mě nikterak neobohatil… .Nemám rád španělské filmy…(důvod 

neuveden) … Film se mi rozhodně nelíbil, zdálo se mi, že tam není žádný děj a bylo to hrozně 

dlouhé a nezáživné…  

http://www.filmaffinity.com/es/film830558.html


  

 Film se mi docela líbil, ale byl dlouhý. Některé příběhy byly fajn, některé jsem 

nepochopil… Líbí se mi nápad jít na film v jazyce, který studujeme. Je to zajímavé zpestření výuky. 

Film se mi docela líbil, i když některé části byly zvláštní nebo jsem je nepochopila. Jinak byl film 

zajímavý.… Občas byl film zábavný…Dozvěděl jsem se něco o kultuře a mentalitě národa, o životě 

běžných lidí na Kubě…. rozhodně bych takovéto akce dělala častěji… Film obsahuje řadu vtipných 

námětů, které jsou úzce spojené s Kubou a jejími obyvateli….Film se mi moc líbil, protože byly 

zfilmovány zajímavé a hlavě reálné příběhy lidí žijících na Kubě. Přiblížilo nám to jejich kulturu, 

ale zároveň nám to ukázalo chudobu, osamění a strasti života...Líbilo se mi, že jsme slyšeli 

kubánskou španělštinu… 

Německá sekce 

Er ist wieder da (Už je zase tady), drama/komedie, 2015, Německo, režie David Wnendt 

Téměř sedmdesát let po neslavném odchodu se Adolf Hitler překvapeně probouzí v dnešním Berl íně. A 
první bilance jeho nové situace není radostná. Válka skončila a to porážkou, jeho politická strana 
neexistuje a chybí mu i milovaná Eva Braunová. Hitler „své" město sotva poznává. Berlín je plný cizinců a 
v Německu místo něj vládne žena, jakási Angela Merkelová. Po prvotním a zcela pochopitelném šoku, se  
Hitler rychle rozkoukává a navazuje kontakt s některými obyvateli dnešního Berlína. Hitler začne novou 
kariéru v pro něj dosud neznámém světě díky televizi. Sice nikoliv ve funkci vůdce národa, ale jako 
komik. A to díky tomu, že jej považují za naprosto bezchybného imitátora sebe samého. Protože své 
názory rozhodně nemění, jsou jeho vystoupení politicky velmi nekorektní. Postupně se stává nejen 
televizní hvězdou s vlastním pořadem, jeho vystoupení na veřejnosti získávají velkou sledovanost i  díky 
internetu. Na svých cestách po Německu se setkává s mnoha lidmi a některé z nich jeho názory na 
dnešní situaci nešokují. Spíše naopak. Führer začíná mít jiné ambice, než jen být zábavným kritikem. 
Jeho ambice byly přeci vždy mnohem vyšší...  

http://www.csfd.cz/film/398799-uz-je-tady-zas/videa/?video=157711008#play-video-157711008 

Ohlasy studentů:  

Film byl zábavný a komický. Scény se psem v  autě byly nejlepší. Hodně jsem se nasmál… Film byl 

zajímavý. Nelíbil se mi konec…Film byl dost dobrý, mám rád tento druh humoru, film reaguje na aktuální 
téma.. Nelíbí se mi druh humoru, který se objevuje ve filmu....  

 

Francouzská sekce 

La Famille Bélier (Rodinka Belierových), komedie, Francie/Belgie, 2014, režisér Eric Lartigau 

Jednoho dne učitel hudby mladé teenagerky (Louane Emera) objeví pěvecký talent této dívky a doporučí 
jí účast na soutěži Radio France. Háček je ale v tom, že Paula je dcerou neslyšících rodičů, kteří jsou 
takřka závislí na jejích překladech. K tomu si připočtěme mladého spolužáka, do kterého je Paula 
zamilovaná a dilema je na světě! Opustit rodinu, která je na jejích překladech do znakového jazyka 
téměř závislá, a vydat se za vlastním snem, nebo plnit úkol vděčné  dcery a opustit vlastní sny? Cesta ke  
splnění snu je náročná, avšak nikoli nemožná... 

http://www.csfd.cz/film/394219-rodinka-belierovych/videa/?video=157710950#play-video-157710950 

 

Další ohlasy na filmy si můžete přečíst ve 2. patře na nástěnce věnované tomuto projektu. 

http://www.csfd.cz/film/398799-uz-je-tady-zas/videa/?video=157711008#play-video-157711008

