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COMEDY QUEEN
Švédsko | 2022 | 94 minut | režie: Sanna Lenken

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu.  

  Odhadneš, o jaký žánr se bude jednat? 
 Jaké filmové žánry znáš?

Comedy Queen je švédský film, a přesto má anglický název.  

  Napadá tě proč? 
 Viděl/a jsi nějaké švédské filmy nebo seriály?
 Četl/a jsi knihu švédského autora?

Příběh filmu
Hlavní hrdinka filmu Sascha se rozhodla po smrti své maminky přežít.

  Jaké čtyři kroky pro sebe musí udělat?
 Jak reaguje na Saschino chování její okolí?
 Který z kroků je podle tebe pro Saschu nejobtížnější?
 Pomohly jí „kroky k přežití“ překonat smutek?

/ Po projekci /

Název filmu
  Myslíš, že je nutné překládat název filmu do češtiny? Pokud ano, jaký název bys zvolil/a?

Hrdinka
Třináctiletá Sascha je hlavní hrdinkou filmu.

  Jaká je? Jak bys ji popsal/a?
 Je ti sympatická?
 Proč se rozhodla být Comedy Oueen?
 Které další postavy ve filmu vystupují? Jaký je jejich vztah k Sasche?
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Prostředí ve filmu
  Vzpomeň si, která prostředí se ve filmu objevují.
  Liší se nějak výrazně způsob života ve Švédsku a u nás? Všiml/a sis některých odlišností?

Žánr filmu
Poté, co jsi film viděl/a, se zamysli ještě jednou nad žánrem filmu. 

  O jaký žánr se podle tebe jedná? Svůj názor zdůvodni.

Adaptace
Film je adaptací stejnojmenné knihy švédské autorky Jenny Jӓgerfeld.

 Umíš vysvětlit pojem adaptace?
  Máš nějaký oblíbený film nebo filmovou sérii, která je natočená podle 

známé knižní předlohy?

Smutek
Sacha je po smrti své maminky velmi smutná, ale odmítá truchlit. 

  Víš přesně, co znamená truchlení? Napiš v několika větách svůj názor na papír a potom si vyhledej 
význam slova na internetu.

  Co může pomoci člověku, který ztratil někoho blízkého?


