
 
 
 

STUDENTSKÝ LIST 

MODRÝ TYGR 

I. FILM 

* Viděli jsme ve filmu  

 

Obrázek 1. 

 
Ráno v botanické zahradě uprostřed města. 

V zahradě žije Johanka se svou matkou uklízečkou a Matyáš se svým 

otcem botanikem. Vztah mezi dospělými v zahradě není příliš přátelský. 

 

 

Obrázek 2. 
 
Johanka a Matyáš ráno cestou do školy počítají psy. Během několika 

následujících dní se psi ve staré části města začnou ztrácet. 

 

 

 

Obrázek 3. 
 

 

Přísná školnice stále hlídá, zda má Johanka ve škole přezůvky. Neustále 

vyvolává konflikty. Během jednoho střetnutí dostane Johanka facku. 

 

Obrázek 4. 

 

Johanka má bohatou představivost. V Johančiných představách se 

objevuje tygr zachránce. Johanka díky své představivosti oživuje tygra 

právě po konfliktu se školnicí 

 

Obrázek 5.   

Ve škole se objevuje starosta Rýp, který dětem ukazuje svou novou 

představu města. Johanka s Matyášem se poprvé dovídají, že město 

chce botanickou zahradu zbourat. 



 
 
 

 

 

Obrázek 6. 

Černobílé návrhy nového města vypadají moderně, ale proti starému 

městu a  jeho pestrosti působí stroze a neosobně, bez  přírodních 

prvků. 

 

 

 

Obrázek 7. 

Při útěku ze školy objevují děti staré lázně. V Johančiných představách 

oživá život v lázních i malba ostrova na jejich zdi. 

 

 

 

Obrázek 8. 

Vymyšlený tygr se objevuje ve městě v mnoha podobách a způsobuje 

paniku. Starosta nejdříve přítomnost tygra odmítá, později nechává 

tygra hledat. 

 

 

Obrázek 9. 

Tygr je zraněn při srážce s velkým starostovým autem a schová se 

v botanické zahradě. Johanka s Matyášem jej objeví a přivolají na 

pomoc Johančinu maminku.Ta jej léčí bylinkami. 

 

 

Obrázek 10. 

Tygr se uzdraví a působí svým kouzlem na lidi kolem sebe i botanickou 

zahradu. Zahrada přes noc rozkvete vzácnými rostlinami, především  v 

modré barvě. Nádherná zahrada přitáhne pozornost celého města a je 

rázem plná návštěvníků 



 
 
 

 

Obrázek 11. 

Tygr zapůsobí i na Matyášova otce a vztahy rodičů obou kamarádů se 

vylepší. Maminka pozve všechny na večeři. 

 

 

 

Obrázek 12. 

 

Kráčmera, pomocník starosty Rýpa, objeví tygra v botanické zahradě, 

v noci jej uloví a odnese do skrýše ve sklepení. Johanka s Matyášem, kteří 

tygra hlídali, jej sledují a přivolají pomoc. Starosta je prozrazen. 

 

Obrázek 13. 

 

Johanka a Matyáš z rodiči odcházejí do starých lázní, tam ostrov na zdi 

vidí i dospělí a všichni se na kouzelných plavidlech stěhují na ostrov.Na 

ostově se Johanka setkává s dospělým tygrem, který vychází z džungle. 

 

 

 

* Obrazy a klíčová slova ve filmu 

Staré a nové město- představa a realita- boj se zlem a pohádka 
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* Slyšeli jsme ve filmu  

Starosta Rýp: „ … ukážeme vám nové město, město jen pro vás. Budeto město snů.“ 

Architekt: „Tady začíná stará čtvrť, kterou celou zbouráme…áá tady …bude nové město… s obchody a 

s fontánou…! 

Johanka: „A co bude se starou botanickou zahradou?“ 

Architekt: „ Botnickou zahradu nahradí nový zábavný komplex.“ 

 

Johanka:“ Mami, myslíš, že když si něco představuju, že se to může stát doopravdy?: 

Maminka :“ Jak to myslíš?“ 

Johanka :“ No, že je to najednou skutečný. Jako sen. Sen přece je, ikdyž se ho nemůžeš dotknout.“ 

 

* Zaznělo o filmu     20 

Svět dětského filmu lze vytvořit hravou a 

jednoduchou formou. Základem je výtvarno – 

obrazovost spojuje dětský svět s filmem, protože 

filmová řeč může používat obraz jako základní 

vyjadřovací prostředek. Zahlcenost kýčem, kterou 

v současné době sledujeme hlavně v animovaném 

filmu, je v Čechách naštěstí oslabena díky silné 

tradici českého autorského rukopisu. V literatuře 

tato tradice stále trvá, ale začala se ztrácet právě 

v hrané tvorbě, také proto jsem šel tímto směrem.  

Rozhovor s režiérem filmu Petrem Oukropcem 



 
 
 

II. V EVROPĚ I JINDE 

* Jeden film, různé názvy   

Modrý tygr 
Modrý tiger 
The blue tiger 
Der blaue tiger 
Tigre bleu 
Синият Тигъ 
Tygrys niebieski 
 

* Filmové plakáty 

21- 24 
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 Film a jeho doba 

Kontext: 

Film se odehrává v České republice, ve velkém městě, které není zcela skutečné, ale nejvíce 

připomíná hlavní město Prahu. Česko je země s dlouhou historií, první Slované přišli na území Čech 

v 10. století. Je to poměrně malá země, proto se na jednom místě mísí historické a staré se zcela 

modením a novým.Po pádu komunistického režimu, kdy všechno patřilo všem a nikdo se příliš 

mnoho nestaral o nic, zůstalo velké množství  historických staveb neudržováných,  nevyužitých nebo 

zdevastovaných. 

V České republice se mluví česky. Děti ve staré čtvrti chodí do školy, ve které kromě učitelů pracuje 

přísná školnice se svými psy. Školnice má za úkol zamykat školu před začátkem vyučování, proto 

hlídá, kdo přijde pozdě. Děti v českých školách mají šatny, kde se převlékají a havně také přezouvají 

do bačkor (přezůvek). 

1. Pověz, jaká je nejstarší budova tam, kde bydlíš? Jaká je nejmladší budova? Bydlí u vás ve starých 

domech a budovách lidé, co tam dělají?  

2. praktické cvičení - nafoťte se obrázky ze svého okolí. Podobají se v něčem místům ve filmu? 

Srovnejte, zda se podobají spíše těm z botanické zahrady a starého města, nebo spíš těm moderním 

z nového města. Vyber si jeden obrázek, který tě inspiruje pro příběh, pokus se oživit/změnit místo 

na obrázku  barvami, věcmi, zvířaty. 



 
 
 

 

III. FILM A JÁ 
 Jaké zvíře bys v případě nouze požádal/a o pomoc? Co je to svoboda, co to znamená být 

svobodný? Které zvíře je pro tebe symbolem svobody? 

Zahraj si hru:   Co by se stalo, kdyby….zkus vyprávět nebo nakreslit, co by se stalo, kdyby…  

o Kdyby v botanické zahradě botanik a uklízečka (tatínek Matyáše a maminka Johanky) 

neměli děti 

o kdyby Johanka neuměla kreslit 

o Kdyby Mates nerozuměl květinám 

o Kdyby Modrý tygr neožil 

o Kdyby Modrý tygr ožil, ale nebyl mládě, ale nebezpečný dospělý tygr 

o Kdyby Modrý tygr ožil, ale neuzdravil se ze zranění 

o Kdyby Modrý tygr ožil, ale neuměl dělat zázraky 

o Kdyby……. 

 

 Kde a na jakém místě se cítíš dobře? Vyber si jeden obrázek, který tě inspiruje pro příběh a 

vyprávěj jej nebo napiš. 

 Rád/a sníš během dne a máš bohatou fantazii ? Napiš dopis Johance o tom, co si představuješ, 

jestli jí rozumíš, nebo prožíváš některé situace stejně. Napiš Matyášovi, co tě baví, co umíš dobře 

a zda se ti podařilo vyřešit nějaký problém, záhadu, úkol. 

Na co by ses rád/a zeptal, kdybys potkal režiséra filmu Modrý tygr Petra Oukropce ? 

 

 

IV. VÝBĚR A VYTVÁŘENÍ OBRAZŮ 

* Jaký bys pro film vytvořil/a plakát ty? 

   Vyber si obrazy z filmu (v Prostoru mladého diváka- http://event.institutfrancais.com/cined) 

 Vyzkoušej, jak je možné zvíře ve filmu oživit 25 

 

Johančiny sny se ve filmu objevují jako 

plošková animace.  Ploška je také kreslená, 

kdy původní obrázek je rozstříhán na 

jednotlivé části a zvlášť je vytvořeno i 

pozadí. 

http://event.institutfrancais.com/cined


 
 
 

Vytvoř loutku zvířete tak, abychom mohli jednotlivými částmi opravdu pohybovat dle návodu  

 

Obrázek 26    Nejdříve zvíře nakresli a 

uvědom si, kterými částmi bude 

pohybovat. Dokresli “klouby”. 

 

 

 

 

Obrázek 27 

Jednotlivé díly zvířete nakresli zvlášť, vystřihni a vybarvi. Díly pak spoj pomocí lepicí gumy 

(PRIM FIX- Kores, Pritt,..)   

Uvědom si, kde se tvé zvíře pohybuje, kde to má rádo, kde je mu dobře. Vytvoř z barevných 

papírů „pozadí“- prostředí pro tvé zvíře (vystřihni zjednodušené tvary z různých barevných 

papírů a umísti na podkladový papír formátu A3 tak, jak se to to líbí nejvíce. 

Kolik částí tvoje prostředí má- je bohaté, nebo „chudé“,různě barevné nebo málo barevné, má 

různé velikosti, překrývá se?  

Umísti své zvíře do prostředí a vyzkoušej si jeho pohyb. Je pro jeho pohyb prostředí důležité? 

Skrývá se, nebo naopak díky němu vyniká? Využívá části prostředí ke svému pohybu (skáče, 

plazí se, létá…)? 

 

 

 

 

 

V. SOUVISLOSTI 

* Dám obrazy do souvislosti s jinými: 

 

 

 

 

28       29   

Srovnej obrazy francouzského malíře Henri Rousseaua (1844-1910)                                                                   



 
 
 

s obrazy z filmu. Vyber v Prostoru mladého diváka- http://event.institutfrancais.com/cined) 

 

* „Konflikty“ 

Obrázek č.30      31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „U stolu“ 

32       33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlédni si ukázky z filmu Modrý tygr ve srovnání s jinými 

filmy (http://event.institutfrancais.com/cined/fr/)  

 

 

 Pokud se mi líbil film Modrý tygr, možná by se mi také líbily tyto filmy: 

 

Začátek školního roku (1956) Jacques Rozier, Francie, film z kolekce Cined 

Malý René  prožije první den školy jako záškolák spolu se zvířaty v přírodě zalité světlem. Některé 

situce ze školního prostředí jsou si nápadně podobné. 

Světýlko (2003), Alain Gomis,Francie, film z kolekce Cined 

Společným prvkem obou filmů je síla představivosti obou hlavních hrdinek Fatimy a Johanky a 

jejich střet s realitou světa.  

Duch úlu (El espíritu de la colmena; Victor Erice, 1973) – film z kolekce CinEd (13) 
 Osmiletá Ana si pokládá mnoho otázek o děsivé postavě Frankensteina, kterou viděla v kině. 
Stejně jako Fatima mísí Ana skutečnost s vlastní představivostí a prožívá dobrodružství ve svém 
vlastním světě. 
Letopisy Narnie - Lev čarodejnice a skříň (2005) nebo Letopisy Narnie – Princ Kaspián (2008), 

Letopisy Narnie -Plavba Jitřního poutníka ( 010),USA,Velká Británie, Polsko, Slovinsko, Česko. 

http://event.institutfrancais.com/cined/fr/
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Tento hrdina: 

Malý Pascal, chlapec z Paříže,  zažívá mnohá dobrodružství a protivenství. Film i kniha vypráví 

o přátelství Pascala a červeného balonku. 

Červený balónek (Le ballon rouge , 1956, r. Albert Lamorisse) 

   35 

 

Tato kniha: 

Letopisy Narnie ( The Chronicles of Narnia,  Clive Staples Lewis) 1950-1956 

Sedmidílná kniha je plná dobrodružství dětí , jež se dostanou do fantastické země Narnie, 

kde žijí mluvící zvířata a existuje magie. Dobro se musí postavit zlu a děti v tom sehrají 

důležitou  úlohu. 
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