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

VZPOMÍNKY TEENAGERA
Argentina | 2019 | 97 minut | režie: Lucas Santa Ana

/ Před projekcí /
Prohlédni si pozorně plakát k filmu. Zamysli se nad názvem filmu.  

  Jaký dojem na tebe plakát dělá? 

 Rozumíš španělskému názvu Yo, adolescente?

 Na co může teenager vzpomínat?

/ Po projekci /
  Jaký název filmu je výstižnější – ze španělštiny Já, adolescent (dospívající, teenager), nebo z angličtiny 

Vzpomínky teenegera?

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

 Připadá ti, že tento film vystihuje věrně a uvěřitelně vztahy mezi dospívajícími? 

Hlavní hrdina
Kdo je Zabo? Pokus se najít co nejvíce slov, která Zaba vystihují, nenech se omezit slovním druhem (vybírej 
z podstatných i přídavných jmen, sloves, možná jsou i citoslovce).

Sem vyber slovo, 
které Zaba vystihuje 

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

  Která místa jsou pro Zaba důležitá?

  Co ti nejvíce utkvělo ze Zabova pokoje? 

  Film se odehrává v Buenos Aires po velkém požáru na oblíbené diskotéce Republica Crogmanon.  
Jak tato tragédie ovlivnila způsob života hrdinů filmu?

Hudba a zvuk ve filmu
Pro každý film je důležité propojení obrazu a zvuku. V tomto filmu jsou večírky, tanec a hudba důležitou 
součástí života hlavního hrdiny. 

  Na kterého slavného zpěváka a skupinu film odkazuje? Napadne tě proč?

Flashback
Vyhledej přesný význam slova flashback ve slovníku. 

  Co znamená ve filmu?

  Jak jsou flashbacky používány ve filmu Vzpomínky teenagera?

Otázky dospívajících ve filmu
Film ukazuje hned několik problémů, kterým mohou mladí lidé čelit na prahu dospělosti.

 Který je podle tebe ve filmu nejpalčivější? Myslíš, že je to stejné i u nás?
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