
PRACOVNÍ LIST K FILMU

[1]

KVÍK
Nizozemsko, Belgie | 2022 | 72 minut | režie: Mascha Halberstad

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu. Jaký druh animace použili tvůrci filmu?

  loutková animace
  kreslená animace
 počítačová animace

/ Po projekci /

Příběh filmu
Hlavní hrdinka Babs miluje zvířata. Je vegetariánkou, stejně jako její maminka, protože se jí příčí zabíjení 
zvířat. Touží po štěňátku. Náhle se objeví dědeček, o kterém Babs neměla tušení. Kdysi totiž její maminku 
opustil a nestaral se o ni. Proto jej nikdo nevítá s otevřenou náručí. Dědeček věnuje Babs k narozeninám 
malé prasátko. Od té chvíle si ho Babs zamiluje, oba se o něj starají, jak nejlépe umí. Ovšem dědeček to dělá 
ze zištného důvodu – chce z prasátka vyrobit ty nejlepší párky na světě a zvítězit ve slavné soutěži řezníků. 

  Dokážeš vyjmenovat hlavní body příběhu? Na začátku poznáváš hlavní postavy a vztahy mezi nimi. 
Kdy se jejich život najednou otočí vzhůru nohama? Co je cílem Babs? Která chvíle ve filmu se ti zdá 
nejnapínavější? 

  Dokážeš popsat vztah kamarádů Babs a Tijna? Hodí se k popsání vztahu mezi nimi některé z uvedených 
slov? Které se naopak nehodí vůbec? 

 

  Charakterizuj postavu dědečka. Najdeš výstižné slovo, kterým by se dal dědeček popsat, mezi výše 
uvedenými? Pomůže ti, když se zamyslíš nad tím, na čem dědečkovi nejvíce záleží. 
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Animace
Před projekcí jsme hádali, zda bude film hraný nebo animovaný. Film je natočen technikou loutkové animace. 

  Dovedeš si představit, jak takový film vzniká? Zkus popsat, co bys potřeboval/a k tomu, abys takový film 
mohl/a natočit i ty. 

  O čem by byl tvůj loutkový animovaný film? 

  Znáš další loutkové animované filmy?

Vegetariánství a domácí mazlíčci (DEBATA)
Setkal/a ses někdy s pojmem vegetariánství? Možná máš vegetariána i ve svém okolí nebo v rodině, či jsi 
sám/sama veden/a k rostlinné stravě. 

 Proč se podle tebe lidé stávají vegetariány?  

 Lze milovat zvířata a zároveň i jíst maso? Přemýšlel/a jsi někdy nad tím?

  Zkus se spolužákem/spolužačkou, který/á má opačný názor než ty, vést plnohodnotnou a přínosnou 
diskuzi, která ostatním spolužákům odhalí všechny přínosy i úskalí konzumování masa i vegetariánství 
(zdraví, vitamíny, jatka a způsob zpracování masa, bio farmy, rostlinné alternativy masa apod.)

  Představ si, že dostaneš příležitost mít svůj vlastní televizní program o domácích zvířatech. První kroky 
vedou k chovateli prasátek jako domácích mazlíčků. Jak se na takový díl svého pořadu připravíš?


