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În orice casă dispar șosete. Se spune că ne
rătacim singuri una dintre șosete și rămânem
cu perechea desperecheată. Dar adevărul e
altul. Se pare că șosetele nu dispar așa, pur și
simplu, ci sunt mâncate de niște creaturi mici
și haioase, pe care noi, oamenii, nu le putem
vedea. Orice pereche de șosete e pe gustul lor,
cât timp respectă regula de bază: să mănânce
doar o șosetă dintr-o pereche..

Teme: ființe fantastice și mistice, universul
imaginației, prietenie, rivalitate, curaj
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Cum ai descrie un Mâncăcios de Șosete? Cu ce se aseamănă?

1.

Desenează-l pe cel sau cea care crezi că mănâncă șosetele din casa ta

2. 

Crezi că e corectă regula pe care Hugo o învață de mic: „ia doar o șosetă
din pereche”. Sau are dreptate când se împotrivește și mai bine le ia pe
amândouă?

3.

Propuneri
teme de
discuție
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Această animație este adaptată după o serie de cărți pentru copii –
Lichožrouti - care sunt foarte populare în Cehia, scrise de Pavel Šrut și
ilustrate de Galina Miklínová. 
Ai o carte preferată pe care ai vrea să o vezi adaptată într-un film? Regula
este că într-un minut din film încape aproximativ acțiunea dintr-o singură
pagină de carte. În cazul în care ai putea face un film de câteva minute, ce
pagini din cartea ta preferată ai alege? Și cum ai face în film trecerile de la
o pagină la alta, să nu fie bruște?

4.



Aventuri fără pereche (2016)

Regizor: Galina Miklínová
Țara: Cehia
Gen: animație, comedie, acțiune
Durată: 83 min

Festivaluri: în selecția festivalurilor Karlovy Vary
2017, Cinemagic Belfast 2017, Chicago CFF 2017
(premiat), Juniorfest Plzen 2017, Golden Elephant
India 2017, Florianópolis CFF 2018, Fantoche Baden
2018
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