Mateřské a základní školy ( nižší 1. stupeň )

Myši patří do nebe
Mimořádný český film, který doporučujeme. Získal spoustu cen
a je obsahově i technicky obdivuhodný. Může mezi malou
myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství?
V Čechách se podařilo dílo světových parametrů s úchvatnou
vizuální stránkou a zároveň originálním chytrým příběhem.

ČSFD

Tlapková patrola
Tlapková patrola patří k největším fenoménům současnosti a
tak bylo jen otázkou času, než tahle odvážná štěňata zvednou
laťku a vydají se do kina za svým dosud největším
dobrodružstvím. Nejroztomilejší záchranáři zažijí pořádnou
jízdu, připraveni kdykoliv vyrazit na nebezpečnou misi a
zachránit i to, co se na první pohled zachránit nedá.

ČSFD

100% vlk
Čtrnáctiletý Freddy vypadá jako obyčejný kluk, ale není
obyčejný a není ani úplně člověk. Patří do starého rodu
vlkodlaků a těší se na svou první proměnu ve vlka. Je trochu
potrhlý, ale až se stane skutečným vlkodlakem, bude se z něj
vážený člen smečky a jednou velmi obávané monstrum. Vše se
trochu zvrtne, když se z budoucího vůdce smečky promění v
roztomilého hebkého pudla.

ČSFD

Luca
Snímek studií Disney a Pixar se odehrává v malebném městečku
italské riviéry a vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá
nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a
vyjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luca se
svým novým kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně
střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní
příšeráci z podmořského světa.

ČSFD

Croodsovi
Croodsovi, na tehdejší pravěké poměry tak trochu vývojově
zaostalá rodina, zjistí, že by na tom mohla být o mnoho lépe, po
střetu s rodinou Lepšíkových. Už jen to jejich příjmení napovídá,
že jsou na trochu jiné civilizační úrovni a z historie víme, že když
na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi
nimi začne skřípat.

ČSFD

Divoký Spirit
Holka jménem Lucky hledala tak dlouho spřízněnou duši, až
našla koně. Divoký mustang Spirit jí dokáže, že přátelství na
život a na smrt nemusí být zdaleka jenom mezi lidmi. Studio
DreamWorks Animation (Shrek, Jak vycvičit draka, Madagaskar),
natočilo další pohádku, která chytne diváky za srdce. Především
holčičky budou nadšené, protože film má dětské hrdiny, akci, ale
především... především koně.

ČSFD

Králíček Petr bere do zaječích
Králíčkova kámoška Bea se vdá za Thomase a tak jsou oba nyní
něco jako jeho rodiče. Jenže ačkoli se Petr snaží vyhnout
problémům, pronásleduje ho jeden průšvih za druhým. A tak se
rozhodne, že vezme do zaječích. Když se však jeho nová rodina
rozhodne dát vše v sázku, aby ho našla, musí se rozhodnot, kým
chce vlastně být.

ČSFD

