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PRACOVNÍ LISTY

Zanedlouho uvidíš animovaný film s názvem „Přes hranici“.
Hranice označuje zpravidla rozmezí mezi dvěma pozemky,
oblastmi, státy, může mít ale také další významy.

  Co pro tebe znamená „hranice“? 

Každý máme v životě osoby i věci, které považujeme za nedílnou součást svého života. 
Bez čeho by sis svůj život nedovedl(a) představit? Obkresli si svou dlaň a vpisuj do ní. 



Jaké pocity v tobě po shlédnutí filmu zůstávají? Můžeš je popsat
hashtagem nebo vyjádřit emotikonem.
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Co bys o filmu řekl ve dvou větách kamarádovi/kamarádce?

Režisérka a malířka Florence Miailhe o filmu řekla:

„Na začátku si můžeme představit, že jsme v roce 1905 
v nějaké východoevropské zemi, potom si postupně 
uvědomujeme, že to stejně tak může být moderní svět. 
A na konci té cesty možná zjistíme, že se nacházíme 
ve velmi blízké budoucnosti.“

Pojďme se tedy společně nad filmem zamyslet.



Popiš tři postavy, které si vybereš. Každé postavy se můžeš zeptat
na cokoliv, co by tě zajímalo.
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„NA CESTĚ“

Na začátku filmu poznáváme třináctiletou Kyonu a jejího dvanáctiletého bratra Adriela, kteří žijí se 
svými rodiči a třemi sourozenci na vesnici. Jsou na procházce, jedí třešně, Kyona kreslí. Náhle se 
nad jejich vesnicí zdvihne kouř a všechno se změní…

Proč se rodiče Kyony rozhodli opustit svou vesnici a zemi? 



Kam putující lidé jdou? V co doufají?

Na nádraží Kyona říká: „Nikdy jsem neviděla tolik lidí na jednom místě. Mami, proč jsou ti lidé 
tady?“ Maminka ji odpovídá, že každý má svůj důvod. Zamysli se, jaké mohou být důvody,
proč lidé opouštějí své domovy a vydávají se na nejistou a nebezpečnou cestu? 



Co člověk potřebuje na cestě? Na obrázku máš dva batohy –  
vyznač do levého, co měli s sebou na své cestě Kyona a Adriel, a do 
pravého, co by sis na cestu vzal ty. 

> Kdybys mohl Kyoně a Adrielovi jejich cestu usnadnit, co bys udělal?

Existují země, kde jsou vojáci součástí vlády takové země, nebo přímo 
vládu tvoří? Může takový fakt něco znamenat, vypovídat o režimu 
takové země? Znáte nějaké hlavy států (i z historie), které si na své 
vojenské funkci zakládali? Může být nějaký vztah mezi demokratickým 
uspořádáním/ může být možnost/nemožnost demokratických voleb i 
důvodem k odchodu z vlasti?

V jaké situaci se ve filmu objevují vojáci? Proč se k rodině Kyony chovali tímto způsobem? 
V jakých situacích v dnešní době bývají přítomni vojáci?



Cesta životem (roadmap) 
„Pořád jsem po cestě ztrácela přátele. Srdce jsem měla jako řešeto,“ 
říká ve filmu Kyona.

Nakresli si cestu života Kyony – může mít tvar cesty, klikaté či rovné, podle tvého uvážení. 
Potom na cestu vyznač okamžiky, kdy musela Kyona překonávat překážky a dělat rozhodnutí. 
Vedle nakresli svou cestu života s vyznačením překážek a rozhodnutí, které si udělal(a) v životě ty. 

Obrázek je tvůj osobní a nemusíš ho nikomu ukazovat. 

Můžeš pak obě cesty porovnat.

>  Jak bys vysvětlil(a) větu, kterou ve filmu říká Kyona:
   „Potřebovali nepřítele za každou cenu.“ 

1. Pro vojáky, milicionáře a sedláky byli nepřáteli všichni ti, kdo žili na vesnici.
2. Stali jsme se nepřáteli, protože jsme si natrhali třešně.
3. A nepřítel jsme byli my.

Možnosti:�

> Vzpomeneš si, jak věta pokračovala? Zkus vybrat jednu ze tří možností: 



„DOMOV“

Co dává člověku pocit svobody?  

>  Co dává člověku pocit bezpečí? 

>  Kdy zažívala Kyona a Adriel pocit bezpečí?

Maxim, manžel herečky Florabelle, řekl Kyoně a Adrienovi: „Svoje stará jména už nebudete 
potřebovat,“ a přejmenoval je. Proč to udělal? A co znamená tvoje jméno pro tebe?

Jon, překupník dětí, Kyoně a Adrielovi řekl: „Když se budete dobře chovat, nechají si vás 
a budete boháči. Tohle je vaše šance.“ Choval(a) by ses u Florabelle a Maxima spíš jako Kyona 
nebo jako Adriel? Proč? Zkus nad tím přemýšlet a měj na paměti, že žádná odpověď není 
špatně.

14–15

Máš ve svém okolí nebo třeba mezi svými předky někoho, kdo odešel 
ze své země? Znáš jeho příběh? Ve třídě si na mapě můžete vyznačit, 
odkud pocházejí vaši rodiče, případně prarodiče a kde jste se narodili 
vy.

Existuje rčení „Všechno má své hranice.“ Které hranice by podle tebe měly zůstat neměnné, 
nepřekročitelné a které naopak by se zavírat neměly? Kolik najdeš příkladů?



„PŘÍBĚH“
Měl příběh dobrý konec? Pokud ne, co bys navrhl změnit? Můžeš napsat, nakreslit formou 
deníku nebo Kyonina skicáku, případně udělat komiks. Zde na pracovním listu máš omezené 
místo, pokud budeš chtít příběh rozvinout do komiksu, využij další papír.

Kyona na konci filmu říká: „Celý život jsem doufala. Člověk nikdy neví…“ Jak mohl její příběh 
pokračovat?

Jaký moment z příběhu byl pro tebe nejzajímavější?14–15

Jak by mohl příběh pokračovat, kdyby Kyoniny a Adriealovi rodiče z vlaku nevystoupili? 
Jak mohl pokračovat příběh sourozenců a rodičů po vystoupení z vlaku?

Co znamená „někam patřit“? Souvisí to nějak s tím, co sis napsal(a) nebo nakreslil(a) na 
pracovním listu do dlaně?

Kyona řekla strace: „Ty se ale máš, že máš křídla!“ Kdyby měla
křídla Kyona, kam by asi letěla? 



Kyona měla svůj skicák, sloužil ji k zachycování toho, co prožívala, lidí, 
které potkávala, ale také k tomu, aby potěšila děti ve vězení. Znáš 
nějaké známé deníky, díky kterým se můžeme dozvědět, co prožívali 
mladí lidé v těžkých časech? Máš ty nějaký svůj deník nebo skicák, 
který tě tvým životem doprovází?

14–15

>  Na co by ses chtěl k příběhu ještě zeptat?


