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Školní promítání může být moderní a efektivní alternativou k běžnému způsobu výuky, 
promítnout můžeme ale i snímky čistě pro pobavení. 

Nabídka filmů 

Rádi poradíme s výběrem filmu podle věkové skupiny a tématu. V souborech níže najdete 
několik tipů. Vybrat si však můžete i dle vlastního výběru za předpokladu, že bude dostupný 
v české distribuci. 

Cena 

V rámci promítání pro školy nabízíme zvýhodněné vstupné, které se vždy odvíjí od podmínek, 
které stanovuje distributor daného filmu. Vyučující mají jako doprovod vstup zdarma. 

Platba za projekci se hradí v hotovosti na místě nebo po předchozí domluvě na fakturu.  

Rezervace projekce 

Datum a čas projekce si můžete zvolit dle Vašich potřeb, ideálně s dostatečným časovým 
předstihem. Pokud je to v našich silách, jsme schopni zajistit pronájem, ale i v naléhavých 
případech, kdy potřebujete strávit nějaký čas s dětmi mimo školu, například v případě 
poruchy, zrušení jiné akce atd…. 

 

Pro bližší informace kontaktujte: 

Tereza Vlčková 
Tel. 603 892 027 
propagace@kinokosmos.cz       

Těšíme se na Vaši návštěvu! 



NABÍDKA FILMŮ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 

STUPNĚ: 

 

Mlsné medvědí příběhy 40 min.  

 

• Jeden je velký a druhý mrňousek. Oba jsou medvědi a oba mají pořád hlad. Ale nejen láska 
k dobrému jídlu z nich dělá nejlepší kamarády. Jejich hlavním společným cílem je pořádně si 
nacpat břicha, a tak se většina jejich každodenních dobrodružství točí kolem toho, jak se co 
nejsnadněji dostat k něčemu opravdu dobrému k snědku. Zdrojem inspirací při vymýšlení 
strategií jim jsou jejich koníčky. 

 

 

Máša a medvěd: Mášiny písničky 88 min. 

 

• Okouzlující animované příběhy nerozlučné dvojice, která si získala srdce dětí i dospělých na 

celém světě. A tentokrát s pořádnou porcí písniček! 

 



 

Trollové: Světové turné 91 min. 

 

• Animovaná nálož dobré nálady, to je pohádka Trollové: Světové turné. Tvůrci z 
DreamWorks Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit tancem, 
zpěvem a vzájemným objímáním. 

 

 

Vzhůru za sny 81 min. 

 

• Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných filmových studií, 
které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový 
štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou 
náhod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny měnit . . . 

 

 



Lassie se vrací 100 min. 

 

• Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací i úžasný 
příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Dvanáctiletý chlapec a 
jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý 
konec země. Z nového domova ale uteče a vydává se na neuvěřitelně odvážnou, strastiplnou 
a někdy i zábavnou cestu zpátky. 

 

 

Scoob!  93 min. 

 

• Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich 
nejděsivějšího případu! Film vás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho a Shaggyho 
a konečně na velkém plátně uvidíte, jak s mladými detektivy Fredem, Velmou a Daphne, 
založili dnes již legendární srandabandu Záhady s.r.o. Po stovkách vyřešených případů musí 
teď ale Scooby a jeho parta přijít na kloub nejprekérnější záhadě všech dob. 

 



Křupaví mazlíčci 105 min. 

 

• Co byste dělali, kdybyste dostali krabici sušenek ve tvaru zvířátek, které mají kouzelnou moc 
proměnit vás v jakékoli zvíře? Owen Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá čas na svou 
ženu a malou dcerku. A pak to přijde, Owen zdědí cirkus po svém strýčkovi. Tohle by mohla 
být šance na změnu, na dobrodružství a zábavu, na opravdový rodinný život. 

 

Vybrat si však můžete i film dle vlastního výběru za předpokladu, že bude 
dostupný v české distribuci. 

 

 

 

 

 

 

 

 


