NABÍDKA ZŠ - platnost od 1. května 2019
• Minimální počet platících návštěvníků na školní projekci musí být 30.
• Při školní projekci platí zákaz konzumace potravin, pochutin a nápojů.
• Platba probíhá v hotovosti na místě či převodem (dle předchozí domluvy).
• Cena vstupenky od 60 Kč, vše se odvíjí od data premiéry filmu a podmínek distributora filmu.
• Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
• Film si můžete vybrat také ze starších titulů nebo premiérových filmů v konkrétním měsíci.
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ zajišťuje Jana Lahodová, termíny rezervujte, dotazy směřujte na mobil: 733 765 610 | email:
propagace@kino99.cz | telefon: 321 720 730
CESTA DO PRAVĚKU | 93 minut | přístupný | česká verze | + doplněno o pracovní list
Snad nejslavnější dílo režiséra Karla Zemana - restaurovaná verze české klasiky. Celé generace dětí se díky tomuto
filmu seznámily s minulostí naší planety. Film ukazuje prehistorická stadia vzniku Země, flory a fauny. Nález pravěké
zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Na malé pramičce postupně proplouvají
dobou ledovou přes třetihory a druhohory až na samý počátek života na planetě Zemi, přičemž zažijí nejrůznější,
mnohdy i nebezpečná dobrodružství.
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR | 105 minut | přístupný | český dabing
Nové filmové zpracování klasického díla světové literatury od Johanny Spyriové. Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví
nejšťastnější dny dětství společně s kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody
švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však náhle konec, když je
Heidi převezena tetou do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře…
KRKONOŠE | 90 minut | přístupný | česká verze | + doplněno o pracovní list
Dokument o nejvyšším českém pohoří je vzdělávacím dílem i oslavou krkonošských krás. Názornou formou doplňuje
a rozšiřuje učivo vzdělávání, jak na prvním tak druhém stupni. Film Vás zavede do nejkrásnějších míst Krkonoš,
nejvyšších českých hor, a pojednává o jejich geologickém a geomorfologickém vývoji, flóře, fauně, historických i
kulturních souvislostech, činnosti člověka a dalším.
MALÁ ČARODĚJNICE | 103 minut | přístupný | český dabing
Filmové zpracování známého Večerníčku o malé čarodějnici a jejím věrném havranovi. Hraná verze pohádkového
příběhu, na kterém vyrostly generace českých dětí. Vítejte v domě u jedné malé nezbedné čarodějnice, která je
odhodlaná stát se nejlepší čarodějnicí na světě, spolu se svým nerozlučným havraním druhem Abraxasem se proto
vrhá z jednoho dobrodružství do druhého způsobem, který si prostě nelze nezamilovat.
MIA A BÍLÝ LEV | 98 minut | přístupný | český dabing
Rodinné dobrodružství Mia a bílý lev je o přátelství malé holky a vzácného bílého lva. Zatímco velká většina filmů
dnes oplývá digitálními triky, herci hrají před zeleným pozadím a objímají místo zvířat plyšové náhražky, tvůrci filmu
Mia a bílý lev zvolili opačnou cestu. Film z Afriky točili v Africe a pro role bílých lvů využili skutečné bílé lvy. Natáčení
trvalo tři roky pod dohledem „zaříkávače lvů“ Kevina Richardsona, aby se ze lvů a dětských herců stali opravdoví
přátelé v jedné smečce a mohli spolu stát před kamerou.
PLANETA ČESKO | 81 minut | přístupný | český komentář | + doplněno o pracovní list
Dokumentární film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a
rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Některé z nich možná ani neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi
dveřmi!
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM | 86 minut | přístupný | český komentář | + doplněno o pracovní list
Příběh je zpracovaný obdobně jako Putování tučňáků, Earth: Den na zázračné planetě nebo Planeta Česko. Krásné
záběry jsou doplněné o mluvené slovo Marka Ebena. Dobrodružný rodinný film, který se odehrává v krajinách
Laponska. Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého a zranitelného, který se
musí potýkat s nebezpečím a výzvami, které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho velké dobrodružství se
odehrává v překrásných krajinách Laponska.

