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OCIJENI FILM



IZRAZI OSJEĆAJ IZRAZOM LICA!

TUGA

 RADOST

SREĆA

RAVNODUŠNOST

 NAPETOST



REDOSLIJED DOGAĐA U FILMU – DIJELOVI 
FILMA  

• Nestanak majke
• Život s ocem na svjetioniku
• Odlazak s bakom u grad
• Bijeg kući – nestanak Sirshe
• Potraga - u čarobnom svijetu bića iz priča i legendi
• Avantura na moru – potraga za izgubljenim kaputom i 

spašavanje Sirshe
• Nestanak čarolije i susret s majkom 
• Obitelj je ponovno zajedno



UVOD: 
Nestanak majke
GLAVNI DIO: 
Život s ocem na svjetioniku                        
Odlazak s bakom u grad
Bijeg kući – nestanak Sirshe
Potraga - u čarobnom svijetu bića iz priča i legendi
Avantura na moru – potraga za izgubljenim kaputom i spašavanje 
Sirshe  
Nestanak čarolije i susret s majkom 
ZAVRŠETAK: 
Obitelj je ponovno zajedno

ZAPLET

KULMINACIJA
RASPLET



KADAR



KADAR

PRIZOR

FILM



UVOD: Zagonetni nestanak majke



• 1. DIO: Život s ocem na svjetioniku



• 1. DIO: Život s ocem na svjetioniku





• 2. DIO: Odlazak s bakom u grad



• 2. DIO: Odlazak s bakom u grad





• 3. DIO: Bijeg kući

ZVUK



• RASPLET I ZAVRŠETAK FILMA 
– Što se „raspetljalo” i kako se završilo?

Vještica sova (Macha) je shvatila         ...te je pomogla djeci da 
pogrešku...  na vrijeme dođu do kaputa.



• RASPLET I ZAVRŠETAK FILMA 
– Što se „raspetljalo” i kako se završilo?

Otac ne želi popustiti, ...ali shvati da ne može vječno  
čamac se prevrće... tugovati i biti ljut te da je potreban 

              djeci.



• RASPLET I ZAVRŠETAK FILMA 
– Što se „raspetljalo” i kako se završilo?

Ben nalazi kaput u moru...                  ... te Saoirse bude.... 
                   



• RASPLET I ZAVRŠETAK FILMA 
– Što se „raspetljalo” i kako se završilo?

Pjesma mora oslobodi diva...     ...koji ponovno pronađe    
                                                                      majčinu ...      

              



• RASPLET I ZAVRŠETAK FILMA 
– Što se „raspetljalo” i kako se završilo?

Majka se dolazi oprostiti od  ...a Ben je moli da ne  obitelji, 
...                odnosi sa sobom njegovu..

                   

                                                        Ben: ”Ne uzimaj nam je...”



• RASPLET I ZAVRŠETAK FILMA 
– Što se „raspetljalo” i kako se završilo?

Ben se oprašta od majke.                  .....                    



                Ben prije...                  Ben poslije...                    



Obitelj prije



Obitelj poslije



SVIJET BEZ OSJEĆAJA

• Koji osjećaj možeš pridružiti ovom kadru?
• Možeš li ga imenovati? 



• Tko je spasio svijet fantastičnih bića da ne ostane ovakav?

▪ Koje osobine su mu pomogle u tome? 
▪ Što je Ben, putujući sa sestrom Saoirse, pronašao za sebe i svoju 

obitelj?
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