
PRACOVNÍ LIST K FILMU

[1]

JUNIORFEST online
Film naleznete na: www.juniorfest.cz, www.dafilms.cz

RAGGIE
Estonsko, Dánsko | 2020 | 73 minut | režie: Meelis Arulepp, Karsten Kiilerich

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu. Pokud bys o filmu vůbec nic ještě nevěděl/a, 
tipoval/a bys, že je pro menší děti nebo školáky? Podle čeho jsi to poznal/a? 
Upoutal by tě takový plakát před kinem? Proč ano/ne?

/ Po projekci /

Příběh filmu
Malá Ruby právě oslavila šesté narozeniny a od svého bratra Marka dostala vlastnoručně vyrobenou panenku 
Raggie. Mark nastupuje do školy a panenka pomáhá Ruby přenést se přes samotu a nudu, když je Mark ve 
škole. Raggie však oživne a Ruby s ní začíná trávit veškerý svůj čas. Vztah mezi sourozenci uvadá, dokonce 
se začínají častěji hádat a Raggie si za to přičítá vinu. Sourozenci se znovu spojí během velké záchrany 
panenky a usmíří se.

  Dokážeš odvyprávět děj filmu? Která část podle tebe byla nejnapínavější?  

  Popiš, jaký mezi sebou mají vztah sourozenci Mark a Ruby. Jsou ti sympatičtí?  

Hračky, které oživnou
Raggie je panenka vytvořená z lásky bratra k jeho sestře. Není vůbec obyčejná, mluví, chodí, tancuje a dokonce 
jí bije srdce. Je živá. Ale jen pro toho, kdo je připraven takovému kouzlu uvěřit. 

  Znáš ještě nějakou jinou pohádku, ve které hračky žijí a chovají se jako lidé? 

  Možná tě napadl Příběh hraček (Toy Story) – snad nejznámější animovaná pohádka o oživlých 
hračkách. Ve čtvrtém díle Příběhu hraček se objeví Vidlík (panáček vytvořený z plastové vidličky) a pro 
hlavní hrdinku je to velmi důležitá hračka, která jí má pomoci zvyknout si v nové školce, co nejlépe 
zvládnout tuto změnu. I Raggie má takový úkol. Jakou aktuální změnu pomáhá Raggie své holčičce 
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Ruby překonat a přijmout co nejlépe? V jedné chvíli se Raggie vyděsí: když zmizí, kdo tady bude, aby 
pomohl Ruby vyrůst a zvládnout nástup do školy? Máš také hračku, která ti pomáhá snáz zvládnout 
změny či nepříjemné situace a pocity ve tvém životě?

  Jak vnímáš své hračky: Jsou to pro tebe jen předměty, které tě chvíli těší, ale nevadí ti je někomu věnovat, 
či k nim máš až přátelský vztah a myslíš si, že by je zranilo, kdybys je odhodil/a? Asi víš, že nejsou živé, 
ale máš někdy při hře dojem, jako by i ony měly pocity?

Úvod a závěr filmu
Všiml/a sis, jak rozdílné byly úvodní a závěrečná část filmu oproti hlavní části? 

  Co ti úvod a závěr připomíná? Připomíná ti pohyblivý film či něco jiného?  

  Možná sis všiml/a také obrázků v závěrečných titulkách. Jsou podobné charakterům filmu, ale stylově 
jsou namalovány jinak. Napadá tě, odkud tyto obrázky pocházejí? 

  Dokázal/a bys nakreslit tzv. storyboard (to je v jednoduchých kresbách rozkreslená scéna)? Zkus si 
zvolit jen 4 obrázky na stranu a v nich rozehrát jednoduchou akci (například růst květiny, představení 
členů tvé rodiny, hra se psem a míčkem apod.)

  Zkus si zahrát na vyprače a ke každému svému obrázku řekni pár slov.

Cesta na Měsíc
Raggie vysloví přání vydat se na Měsíc. Mark vyrobí raketu a v noci společně s Ruby vystřelí panenku na 
Měsíc. 

  Co říkáš na ztvárnění Měsíce v tomto filmu?  

  Pokud tě zajímají různé podoby Měsíce ve filmu, můžeš se dále podívat na tyto animované filmy: Mune, 
Strážce Měsíce (2015), Cesta na Měsíc 3D (2008), Cesta na Měsíc (2015), Až na Měsíc (2020), ale 
také se můžeš podívat na velmi slavný krátký film z roku 1902 Cesta na Měsíc, který natočil režisér 
a kouzelník Georges Méliés. Takto dokázal ztvárnit Měsíc v hraném filmu před více než 100 lety! 

  Mark vyrábí pro Raggie raketu z kartonu, papíru a lepenky. Dokážeš vyrobit také takovou? 


