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BLÁZNIVÁ RODINKA
Finsko | 2022 | 83 minut | režie: Reetta Huhtanen

/ Před projekcí /
Prohlédni si plakát, na kterém si můžeš přečíst originální název filmu ve finštině 
“Kiljuset”, což je příjmení rodiny, jejíž příběh film vypráví. Do angličtiny se 
překládá jako “Hullabaloos”, což označuje situaci, když lidé na demonstracích 
vykřikují nahlas různá hesla a tropí povyk. V češtině bychom tedy mohli rodinu 
nazvat jako Povykáře, a nebo Hujerovi. 

  Jaké postavy vidíte na plakátě? 

  Dokázali byste popsat emoce, které ve vás vyvolávají jejich grimasy?

Mezinárodní filmový festival pro děti a mladé publikum

JUNIORFEST

Film se odehrává ve Finsku, které se rozkládá v severní Evropě. Je osmým největším státem Evropy, ale se svými 
necelými šesti miliony obyvateli je zároveň nejřidčeji osídlenou zemí Evropské unie. Finština je ugrofinský jazyk, takže 
je velmi zvláštní, že není příbuzná s ostatními severskými jazyky. Hlavním městem jsou Helsinki, které jsou v našem 
filmovém příběhu velmi důležité, protože se tam odehrává většina děje. Zkuste si o Finsku přečíst další zajímavé 
informace třeba na Wikipedii. 

Prohlédni si slepou mapu severní Evropy. Zkusíš si tipnout, pod kterou barvou se skrývá Finsko? Poznáš i ostatní 
státy? O na závěr otázka pro chytré hlavičky... označ na mapě místo, kde se rozléhají Helsinky.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
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/ Po projekci /
Tak trochu bláznivá rodinka
Od prvních minut filmu víme, že hrdinové filmu jsou tak trošku podivíni, kteří zvláštním způsobem řeší 
problémy, které jim přijdou do cesty. Pečlivě si prohlédněte následující záběry z filmu, a zkuste se zamyslet 
se svými spolužáky nad tím, jakým způsobem se nám filmaři snaží v prvních minutách filmu celou rodinku 
představit. Všímejte si toho, jak vypadá prostředí, ve kterém se pohybují (jejich domov), a jak jednají.
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Postrach pro své okolí – zkus vymyslet vtipné situace
Kam rodinka přijde, vytváří zmatek a povyk. V malém městě, ve kterém žijí, jsou ně už zvyklí, a vědí, co od nich 
očekávat. Proto, když se v prvních minutách filmu rozezní ulicemi jejich křik, a lidé začnou panikařit, vědí, kdo 
to má na svědomí. Vzpomenete si, jak na křik reagují v prostřizích další obyvatelé městečka? Zkuste vymyslet 
další situace, které by se jim mohli přihodit, ale ve filmu je nenajdeme.. Někdo však na jejich trampoty doplácí 
nejvíce. Prohlédněte si ještě jednou pozorně plakát na prvním listě. Napadá vás, o kom je řeč?

Vítejte, paní prezidentko!
Mohli jste si všimnout, že ve filmu má Finsko prezidentku. V České republice jsme v naší historii zatím 
prezidentku či premiérku neměli. V zemích severní Evropy je to ale zcela běžné. V současné době jsou ženy 
premiérkami v Dánsku, Finsku, na Islandu, v Estonsku, Litvě, a do nedávna také ve Švédsku. Víte, která s námi 
sousedících zemí má v čele také prezidentku?

Po příjezdu do Helsinek, velkého města kde rodinu nikdo nezná, se mnoho změní. Dokázali byste popsat, jak 
se k nim lidé chovají? Jak na situaci reaguje rodina? Jsou z toho smutní?
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když se setmí... vytvoř strašidelnou atmosféru
Ve scéně, kdy rodinka přespává ve stanu, vytvořili filmaři strašidelnou atmosféru tím, že za využití animace 
a zvukových ruchů nechali stíny stromů proměnit v hrozivého draka. Ve třídě můžete zkusit něco podobného 
za využití stínohry. Stačí vám k tomu zatemněná třída, zdroj světla (třeba baterka mobilního telefonu), a dobrý 
nápad na to, jaký tvar promítnete na protější stěnu tak, aby to působilo strašidelně jako ve filmu. Můžete 
využívat své ruce, a nebo různé předměty. Zkuste nějaký tvar vystřihnout z papíru. Nezapomeňte na to, že 
atmosféru vytváří také ruchy, a nebo hudba. 

Překážková dráha pro odvážné
Vzpomínáte na situaci, kdy se policisté beznadějně zamotají do psích vodítek? Pokud na to máte ve třídě 
prostor, zkuste si něco podobného. Pod dohledem pedagoga nastříhejte provázky. Následně rozhodněte, 
kudy překážková dráha povede. Po její délce natáhněte provázky tak, aby se jimi musel odvážlivec proplétat. 
Ideálně bez toho, aby se jich dotknul. Ostatní spolužáci mohou provázky držet napnuté. Zkuste různé varianty 
dobrodružné dráhy. 
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