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Návrh návazných aktivit k animovanému filmu 
V hlavě (Inside out, 2015)

Film V hlavě
Animovaný film V hlavě od studia Pixar z roku 2015 je o jedenáctileté dívce Riley, která se spolu s rodiči přestěhuje z Minnesoty do San
Francisca a vyrovnává se se změnami, které stěhování doprovází. Paralelně s příběhem se druhá dějová linka odehrává přímo Riley v hlavě, kde
se u řídící konzole střídají emoce Radost, Smutek, Strach, Vztek a Nechuť a podle situace ovládají Rileyno chování. Vyznění filmu je i ve smyslu,
že každá emoce má svůj význam a že nelze říct, že je některá jen pozitivní nebo negativní. 

Návrhy aktivity Jak prožíváme emoce
Ve filmu je díky postavám emocí dobře viditelné, jak se postavy
chovají a jaké myšlenky zastávají. Pracovní list propojuje postavy
emocí s osobními zkušenostmi dítěte a vedou ho k pojmenování
vlastního prožívání. S pracovním listem se dá pracovat i když dítě
film nevidělo, ale bude možná potřebovat větší pomoc ze strany
pedagoga či rodiče.

Návrh aktivity Jak by vypadal můj ostrov osobnosti?
Riley má ve filmu různé ostrovy osobnosti, které definují její
osobnost (v jejím případě jsou to na začátku ostrovy rodiny, blbnutí,
poctivosti, přátelství a hokeje - na konci pak i ostrov upíří romantiky
nebo chlapeckých kapel). Ostrovy ve filmu vznikají na základě
klíčových vzpomínek, které ji silně ovlivnily, a jsou vizuálně tvořeny
různými atributy, které se k tématu ostrova vážou (například ostrov
hokej má hokejku, pohár, přilbu, dres,...). 
 
Na základě shlédnutí filmu nechte žáky nakreslit nebo popsat, jak si
představují některý ze svých ostrovů osobnosti. Úkol mohou žáci
sdílet ostatním například prostřednictvím fotografie na online
nástěnce atp. Můžete z toho udělat i hádanku, kdy díla zvěřeníte
beze jména a žáci budou hádat, čí ostrov je na něm ztvárněn.



Jak se pozná, že někdo cítí... Co mohu udělat, aby mu bylo lépe?

Radost

Smutek

Strach

Vztek

Nechuť
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Pracovní list k animovanému filmu V hlavě (Inside out, 2015)

Mít radost spolu s ním :)

odmítá udělat věc, kterou by měla udělat. 
tváří se kysele a otrávěně. 

zesměšňuje. 


