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/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu. Napadá tě, o čem by film mohl být? Na plakátu
je hlavní hrdinka se svou kamarádkou. Jaká ti připadá podle fotografie?
Jaká tři slova by tuhle slečnu mohla charakterizovat? Je na ní něco
neobvyklého?

/ Po projekci /

Příběh filmu
Angel je tichá nemotorná dívka s nízkým sebevědomím, která se často stává terčem posměchu ostatních
dětí. Má však skvělé rodiče, šíleného legračního strýce a nejlepší kamarádku Charlie (Keesje). Jednoho dne
se jí stane něco zvláštního - v parku se vznáší v bublině a v ruce se jí objeví starožitné hodinky. Zjišťuje, že jí
mohou splnit jakékoliv přání. Angel se najednou stává oblíbenou a ztrácí svou nejlepší kamarádku, ke které
bude muset najít znovu cestu.
	Dokážeš vyprávět děj filmu? Jak film začíná a kdy je podle tebe nejnapínavější?
	Jaké je podle tebe poselství filmu? Může v něčem pomoci dětem v Angelině věku (11–12 let)?

Charaktery postav
 Ve filmu se objevuje několik různých charakterů postav ve věku kolem 11 let.
 Dokážeš popsat postavu/charakter Angel? Jaká je na začátku filmu? Vyvíjí se nějak její postava?
 Kamarádka Charlie (Keesje) je jiná než Angel. Dokážeš popsat, jaké rozdíly mezi dívkami jsou?
 S
 polužák William se Angel napřed posmívá a ponižuje ji (podkopne jí nohu, když jde Angel k tabuli).
Všiml/a sis, proč to dělá? V čem je jeho problém? Jaký je William ve skutečnosti?
 Popiš postavu správce stájí. Co je jeho největším přáním? Myslíš, že je to spokojený člověk?
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 V
 e filmech pro mládež, které se zaměřují na hledání vlastního místa v kolektivu/v životě jsou většinou
jednotlivci nebo skupinky plochých charakterů: jsou to určité typy lidí, vyznačující se odkazem na vyšší
třídu (děti movitějších rodičů), nevyvíjejí se, neznáme jejich zázemí, jejich opravdový život, jsou vrcholem
jakéhosi žebříčku oblíbenosti. Objevují se takové postavy i v tomto filmu? Jsou ti sympatické?

Hodinky plnící přání
Angel ve filmu získá předmět, který by snad chtěl vlastnit každý z nás. Umí splnit jakékoliv přání.
 V čem Angel tento předmět ve filmu pomůže? A co jeho vlastnictvím a užíváním naopak ztratí?
 Proč si myslíš, že hodinky od kouzelného dědečka získala zrovna Angel?
 Jak se mění chování postav po objevení Angeliny schopnosti s hodinkami? A proč?
 Skupina dívek ze třídy
 William
 Nejlepší kamarádka Charlie (Keesje)
 V
 šimni si, že Angel si nepřála nic materiálního pro sebe. Jiné dívky chtěly kabelku, oblečení z výlohy,
skateboard. Co ze všeho nejvíce v životě chtěla Angel?
 U
 rčitě jsi už přemýšlel/a, jak bys naložil/a s takovými hodinkami. Myslíš, že by mohly být v něčem
prospěšné?  
 J ak rozumíš posledním slovům kouzelného dědečka: Někdy si můžeš přát být vyšší, krásnější nebo
legrační. A pak dostaneš hodinky, které to vše mohou splnit. Ale ty zjistíš, že jsi stejně už celou dobu
přesně takový!

Symboly
Ve filmu se objevuje několik symbolů. Zkus přemýšlet nad tím, co by mohly znamenat a proč tvůrci filmu
vybrali zrovna tyto symboly.
 Let v bublině

 Pták – mrtvý pták

 Starožitné hodinky

 Modrá barva zdi

 Koně

 Jméno hlavní hrdinky – Angel
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 Plastový zajíc

