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Trailer filmu naleznete na YouTube zde

/ Před projekcí /
Cílem aktivit před filmem je vzbudit v dětech zájem o sledování filmu a zároveň prozradit co nejméně z příběhu filmu.
Z plakátu k filmu je jasné, že hrdiny budou školní děti, čtyři jsou asi 11 až 12leté, jedno je menší. Při práci s plakátem 
se zaměříme především na pětici masek. Jedná se o jednoduché zvířecí masky. Nápady dětí na to, co mohou masky 
znamenat, zapíšeme na tabuli nebo flipchart.  
Po projekci se k maskám vrátíme. Proč byly pro hrdiny důležité? Proč Fouad masku sundal? Co znamenala maska pro Amièa? 
Trailer k filmu pustíme, pokud děti nebudou přicházet s nápady k filmovému plakátu. Z traileru mohou děti odhadnout, že 
film bude napínavý a že masky v něm hrají důležitou roli.

/ Po projekci /

Příběh filmu
Fouad, Antoine, Cat a Sami diskutují na hřišti o prezentaci o znečištění řeky, kterou vyslechli ve třídě. V místní řece je již 
několik let zakázáno koupání kvůli toxickému odpadu z továrny. Pod vlivem skupinového efektu se čtyři hrdinové rozhodnou 
budovu zapálit. Úkol se snáze řekne, než splní, ale společně si malá parta vytvoří velmi promyšlený plán. Bohužel se jejich 
mise zvrtne a čtveřice se ocitá ve spirále stále riskantnějších nezákonných činů, do kterých se zaplete i ředitel továrny, 
který se na místě nečekaně objeví a je dětmi unesen. Do party je přibrán pátý mladý člen – šikanovaný outsider  Aimé 
vůbec netuší, proč ho děti potřebují. Každé z dětí má kromě ochrany přírody i své vlastní důvody, proč se do akce a únosu 
zapojují. Rostoucí rozpory ohrožují solidaritu skupiny ve chvíli, kdy se do věci vloží policie, která pátrá po nezvěstném 
řediteli továrny. Závěr filmu je velmi dramatický.

  Děj filmu je velmi dramatický, se spoustou zvratů. Rozdělení filmu do tří částí pomůže dětem pochopit vývoj 
postav, jejich vztahy a motivace.
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Mezinárodní filmový festival pro děti a mladé publikum
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Plánování akce a únos
 prezentace ve škole
 plány na zapálení továrny
 krádež benzínu
 noční výprava do továrny
 únos ředitele továrny 
 ředitel poznává Fouada
 děti ukrývají ředitele v lese

Amiè přichází do party
 děti nevědí, co dělat s uneseným ředitelem
 hlasují a výsledek je nerozhodný, proto potřebují pátého člena skupiny
 šikanovaný Amiè je „liché číslo“
  (sekvence 42:38 – 44:17)
 Amiè je zasvěcen do plánu a dostává svou zvířecí masku
 Amiè si myslí, že má kamarády
 později ve skrytu vyslechne, že ho ostatní chtějí vyhodit z party
 pošle na policii anonym, ve kterém vyzradí, kde je unesený ředitel

https://www.youtube.com/watch?v=tWdNLRYSb3I
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Hlavní hrdinové
	 Cat – hezká, rozhodná, má ráda Samiho, nevlastní dcera ředitele Chabona (to se dozvíme až na konci filmu)

	Antoine – odvážný, uzavřený, jeho otec je ve vězení, Antoinovi se stýská, chtěl by být s ním

	Sami – rozhodný, přímý, má velkou rodinu, chce dělat věci správně, má rád Cat

	Fouad – ustrašený, nejvíce se bojí svého otce četníka, když je třeba, umí si poradit, je zamilovaný do Cat

		Amiè – vypravěč příběhu, nejmladší, osamělý, šikanovaný chlapec bez kamarádů – „liché číslo“, touží mít schopnosti 
superhrdiny, aby byl silný a obdivovaný

Jak daleko byste byli ochotni zajít, abyste ochránili přírodu?
	  Pustíme znovu úvodní sekvenci 0:45 – 2:26, děti ji mohou sledovat se zavřenýma očima a poslouchat zvuky 

přírody.
  Vedeme s dětmi rozhovor na téma Jak na tebe působí korsická příroda? Jak se mění během filmu atmosféra 

v přírodě?
  Děti chápou význam krásné přírody, vytváří si skutečný vztah k životnímu prostředí. Bojují proti průmyslovému 

znečištění, ale zároveň jsou ponořeny do divoké přírody.

Návrh na aktivitu:

Co můžeš ty sám/a udělat pro ochranu přírody?

	 Film velmi přesně vykresluje obraz pěti velmi odlišných mladých osobností (od syna četníka přes syna trestance, 
syna zaměstnance až po nevlastní dceru ředitele, jeden z hrdinů  je ustrašený druhý zase rozhodný, další  odvážný, 
poslední z party  Amie je šikanovaný chlapec, který sní o tom, že se stane superhrdinou).

	 Výše uvedené sekvence nabízejí možnost rozebrat s dětmi charakter jednotlivých postav.

	 Havárií ředitele továrny končí příběh filmu.  Děti se mohou zamyslet nad tím, co by následovalo, pokud by byl film 
skutečností.

Návrh na aktivitu:

Český jazyk – napište reportáž o tom, co se ve filmu stalo

Do věci se vloží policie
 policie zahajuje pátrací akci
 děti unášejí ředitele lesem a Antoine zapálil skrýš
 ředitel Chabon dětem utekl
 Amiè přiznává, že zradil, ředitel ho chytil a hodil do řeky
 děti zachraňují Amièa a odhalují své skryté motivace
  (sekvence 1:18:50 – 1:29:06)
 Amiè, Antoine a Cat se přiotrávili vodou z řeky
 děti propouštějí ředitele Chabona a v autě nechávají vodu z řeky
 Chabon odjíždí autem, vyhrožuje dětem, napije se znečištěné vody, udělá se mu špatně a havaruje
 Amiè se cítí jako superhrdina


