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/ Před projekcí /
Zamysli se nad názvem filmu.

 O čem asi může film být? Kde se asi odehrává?

   Proč se název filmu nepřekládá? Napadnou tě  filmy, u kterých je překlad 
názvu nevhodný nebo nepovedený?

/ Po projekci /
 Pokus se vymyslet jiný název filmu.

Příběh filmu
 Napiš si v několika větách osnovu příběhu, který jsi viděl/a.

 Sleduješ rád/a příběhy ze školního prostředí? Připadá ti, že tento film vystihuje věrně a uvěřitelně vztahy ve škole? 

Hrdinové
Hlavní hrdinové filmu jsou velmi odlišní mladí lidé, přesto nebo právě proto jsou vzájemně přitahováni a vzniká mezi nimi 
vztah.

  Pokus se najít co nejvíce slov, která Mariuse a Fridu vystihují, nenech se omezit slovním druhem, (vybírej z podstatných 
i přídavných jmen, sloves, možná jsou i citoslovce). 

  Má podle tebe jejich vztah šanci na delší trvání?

Marius Frida
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Hudba a zvuk ve filmu
Pro každý film je důležité propojení obrazu a zvuku. V tomto filmu několikrát zazní písnička „Strangers“ od norské zpěvačky 
Sigrid. 

  Pusť si klip na YouTube a promysli si, proč je tato písnička pro film důležitá. 

  Podívej se ještě jednou na scénu z plesu. Proč ji podle tebe režisér zvolil jako závěrečnou scénu filmu?

  Ve filmu zní norština. Tento jazyk u nás neslyšíme často. Zaregistroval/a jsi jazyk, kterým se ve filmu hovoří? Do které 
jazykové skupiny podle tebe patří?

Je lehké být mladý?
  Proč se Frida pokusila o sebevraždu? Mluví o tom ve filmu přímo? 

  Myslíš si, že komunikace Fridiných spolužáků se školní psycholožkou, 
která proběhla ve třídě po jejím pokusu o sebevraždu, byla upřímná?

Konflikty
K dospívání a k životu vůbec konflikty a jejich řešení patří.

  Jak řeší konflikty Marius a jak Frida?

  Měl/a si během filmu pocit trapnosti? Pokud ano, které situace ho 
vyvolaly? Zažil/a jsi někdy podobné chvíle? Jak jsi reagoval/a? 

Prostředí ve filmu
  Vzpomeň si, která prostředí se ve filmu objevují.

  Liší se výrazně prostředí norské školy od školy české? Zaujaly tě některé odlišnosti?

 Film se odehrává v zimě v Norsku. Jak na tebe působila norská zima? Ovlivňuje podle tebe zimní ladění filmu jeho  
 celkové vyznění?


