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režie: Slobodan Maksimovic

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát k filmu.  

  Poznáš, v jakém ročním období se film odehrává? 

 Podle čeho jsi to poznal/a?

/ Po projekci /

Příběh filmu
Film vypráví příběh dvou dětí, které jsou velmi rozdílné: pocházejí z rozdílných rodinných poměrů, z rozdílného 
prostředí, mají odlišné povahy. 

  Zkus popsat domov, ve kterém bydlí Lučka, a porovnej jej s Erikovým domovem. Můžeš si zkusit oba 
protiklady vypsat na papír do dvou sloupců. 

  Nyní, když máš rozepsány základní informace o rodinném prostředí Erika a Lučky, zkus vlastními slovy 
popsat, jaké děti jsou:

	V čem je Erik od Lučky naprosto odlišný? 
	Co mají oba společného? 
	Zamysli se nad největším přáním obou dětí. Co je k těmto přáním vede? 
		Dokážeš popsat, co dělá Lučku v životě šťastnou a co ji naopak trápí? Stejně tak zkus popsat tyto 

pocity a jejich příčiny u Erika. 
		Mezi dětmi vznikne silné pouto a přátelství. I přesto, že se na začátku neměly příliš v lásce. Zkus 

se zamyslet nad jejich příběhem a popiš, které situace nebo společné prožitky přivedly tyto dvě 
rozdílné děti k tak velkému přátelství. 

Mezinárodní filmový festival pro děti a mladé publikum
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Šikana
Erik se stává obětí šikany ze strany starších dětí. Ty ho nutí zahřívat prkýnko na záchodě. Berou mu čepici, 
na které mu velmi záleží, a házejí si s ní.

  Byl/a jsi i ty někdy svědkem šikany, která na první pohled vypadala jako nevinná hra? Třeba podobně 
jako u Erika děti někomu “jen” něco vzaly a házely si s tím, nebo spolužákovi snědly svačinu. Jak jsi se 
cítil/a? Je to podle tebe něco běžného a v podstatě nevinného, nebo by se takové věci dít neměly?

  Víš, za kým bys šel/šla, kdybys byl/a svědkem šikany nebo sám/sama obětí šikany? Je lepší nad tím 
mávnout rukou, nebo vyhledat pomoc? A kde se taková pomoc dá vyhledat? 

Erikovi rodiče
Ve filmu je velmi emotivní scéna, kdy Erik přijde domů ke svým rodičům, a ti jsou oba tak opilí, že je nemůže 
ani vzbudit. Lučka pro ně začne zdobit uschlý vánoční stromek chomáčky vaty.

  Dokážeš popsat, jak se nejspíš Erik v té chvíli cítil?   

  Víš, že kolem nás je spousta dětí, o které se rodiče nedokážou postarat? Dovedeš si představit, že by 
k tobě na Vánoce chodilo každý rok takové osamělé dítě, kterému bys měl/a poskytnout svůj pokoj, 
hračky a hrát si s ním?


