
Metodický list k animovanému filmu 

 

Vážení pedagogové, vážení provozovatelé kin, 

nabízíme vám možnost školních projekcí nového animovaného filmu RIO 2, který 
měl premiéru 10. dubna 2014.  

V dubnu 2011 společnost Twentieth Century Fox uvedla do kin animovaný celovečerní 
film Rio. Režisér filmu Carlos Saldanha chtěl již dávno vyznat lásku svému rodnému 
městu Riu. Přišel tedy s příběhem o podivínském, ochočeném papouškovi, který se v 
tomto úžasném velkoměstě vydá za životním dobrodružstvím. 

 

Ve filmu RIO 2 už zastihneme Blua a Perlu, jak žijí v brazilském Riu poklidným 
domácím životem, se třemi dětmi: Bia se tak trochu potatila a zobák má neustále 
ponořený do knih. Ráda chrlí fakta a údaje, všemu rozumí a všechno zná, co nezná, 
to si rychle nastuduje. Nejmladší z dětí je Raubíř, který touží po dobrodružství a to 
hlavně tehdy, pokud se při něm dá i něco tak trochu zničit. Nejstarší je Karla, která se 
chce vymanit zpod ochranných křídel rodičů a začít vyjadřovat svou osobnost – třeba 
prostřednictvím hudby. 

Perla rozhodne, že se děti musí naučit žít jako opravdoví ptáci a trvá na tom, aby 
všichni vyrazili na výpravu do amazonské džungle. Blu si sice od svých přátel 
vyslechne spoustu důvodů, proč nemá nikam jezdit a jaká nebezpečí tam na ně čekají. 
Ale nakonec se zařídí podle tukana Rafaela a jeho rady, že šťastná manželka 
znamená šťastný život. 
A tak se ocitnou v amazonské džungli, kde se trochu nečekaně setkají se svými 
příbuznými a tím skončí i jejich přesvědčení, že jsou posledními modrými papoušky na 
světě. Blu se navíc v džungli necítí zrovna moc jistě. Jednak zde musí nečekaně čelit 
svému nejobávanějšímu protivníkovi – tchánovi – a zároveň se vyhnout ďábelským 
plánům na odplatu, kterou pro něj zosnoval padoušský a mstivý kakadu Nigel, kterého 
podporuje Gabi, roztomilá jedovatá žába. 



A proč považujeme tento film za vhodný pro školní projekce?  

Film Rio 2 totiž vypráví příběh v několika rovinách - vedle čistě zábavných až 
groteskních prvků obsahuje i silné výchovné prvky – film vypráví o významu rodinné 
soudržnosti, složitostech výchovy, která je komplikovaná nejen pro rodiče – ale často 
i pro jejich potomky. V neposlední řadě se film věnuje i významu ochrany přírody  a to 
v dějové lince, kdy dochází k boji obyvatel amazonského pralesa se skupinou 
nelegálních dřevorubců, kteří jejich domovy postupně ničí. A právě u obyvatel džungle 
si mohou děti uvědomit, že je to jejich skutečné životní prostředí. 

Rio 2 je určitě vhodný filmem jak pro děti předškolního věku, tak i pro žáky 
prvního stupně základních škol – svůj příběh o rodině, o přátelství a také o 
nutnosti postavit se zlu vypráví srozumitelným a zábavným jazykem. To ale 
neznamená, že je naivní a banální.  

V případě zájmu o projekci se obraťte na některé z kin ve vašem okolí – ve 
spolupráci s ním projekci pro vás rádi zajistíme. 

 

 

 
 
Žánr:    animovaný film 

Stopáž:    101 min 

Premiéra:     10. 4. 2014 
Jazyková verze:    české znění 

Přístupnost:     pro všechny 

Režie:      Carlos Saldanha 

Hrají (hlasy):  Michal Holán, Jolana Smyčková, Petr Rychlý, 
Zbyšek Pantůček, Jan Vondráček, Filip Jančík 
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