
Reakcie žiakov 9.A na film „Kto je ďalší?“ 

(spracovala tr. uč. Mgr. Zuzana Vienerová) 

 

Názory detí na film boli rôzne. Každému sa páčil iný príbeh. Na začiatku triednickej som im na 

tabuľu napísala 3 otázky, na ktoré som chcela, aby mi odpovedali. Boli to tieto otázky: 

1. Ktorý z príbehov Vás najviac zaujal a prečo? 

2. Kvôli čomu by si mali ľudia pozrieť tento film? 

3. Ak by ste mali vybrať jedno slovo, ktoré vystihuje film, aké slovo by to bolo? 

Vyberám nasledovné odpovede: 

č.1 

 Prvý, lebo poukázal na to, čo šikana vlastne je. Ukázal, čo šikana v človeku vyvolá. 

 Najviac asi prvý. Aless je úžasná speváčka, ktorá má fakt dobrú tvorbu a nezaslúžila si 

to  čo jej robili a to ma dostalo. 

 Ten posledný. Lebo každý potrebuje občas pomoc, ak nie je záujem, tak neviete čo sa 

deje a čo sa môže stať. 

 Tretí. Lebo samovražda je horšia ako nešťastná náhoda alebo šikana, ale všetky tri sú 

plné bolesti a smútku. 

 Najemotívnejší bol asi ten tretí. Bolo to strašné. Keď si uvedomujem čo to pre ňu 

bolo. Musela to fakt hrozne prežívať. Bola taká istá ako my všetci, tak prečo ju 

odsudzovali? Spravila chybu, že posielala svoje fotky keď tú osobu ani nepoznala... 

 Ten prvý, pretože to bolo veľmi kruté a emotívne. 

 Najemotívnejší bol ten tretí príbeh. Pretože to, čo robil otec dievčaťa bolo podľa 

môjho názoru veľké svinstvo, ale pomsta otca toho chlapca bola príliš. To dievča nič 

zlé neurobilo a nezaslúžilo si to. 

č.2 

 Ľudia by si ho mali pozrieť, pretože vystihuje pravdivú a krutú realitu. 

 Je to pravdivé a je to z tejto doby. 

 Ľudia by si mali pozrieť tento film kvôli tomu, aby nerobili takéto veci ako je šikana 

alebo kyberšikana alebo aby nerobili také nebezpečné veci ako v druhom príbehu. 

 Aby pochopili následky rôznych činov a uvedomili si, že naše činy môžu zasiahnuť 

citovo ostatných ľudí, aj keď to navonok nie je poznať. 

 Kvôli tomu, aby si ľudia uvedomili čo robia a komu čo robia. 

 Určite nech si tento film pozrie mládež, ale aj dospelí a hlavne rodičia. Je úplne 

pravdivý. Možno si mnohí uvedomia, ako sa správajú a zmenia svoje správanie. Je to 

už na nich, čo si z toho filmu zoberú. 

 Mali by vidieť čo šikanovaný človek môže zažívať, ako sa nevinné lezenie po 

mrakodrapoch môže premeniť na nehodu a ako sa môže nevinné posielanie fotiek 

premeniť na samovraždu. 

 Hlavne rodičia by si to mali pozrieť, aby vedeli, aké sú deti v súčasnosti. 



 Aby si niektorí ľudia uvedomili, ako to v živote chodí a ako by sa mali správať. 

 Aby ľudia pochopili vážnosť týchto situácií. 

 Odporúčam tento film kvôli ponaučeniu. 

 Ľudia by si mali určite pozrieť tento film aby to niektorým otvorilo oči a nerobili tie 

chyby ako vo filme. 

č.3 

 Pravda. 

 Sloboda. 

 Osamelosť. 

 Dojímavé. 

 Bolesť. Všetky tri prejavovali bolesť – šikana, smrť, samovražda. 

 Utrpenie. 

 Zúfalstvo. 

 Pomoc. 

 Smútok. 

 Krutosť. 

 Neviem, či sa tento film dá pomenovať jedným iba jedným výstižným slovom. 

 

Papiere som pozberala a následne sme sa o tom filme začali rozprávať. Decká vyjadrovali 

zaujímavé postrehy z príbehov. Keď som položila otázku, kto v ktorom príbehu zlyhal, veľmi 

jednoznačne vedeli reagovať. Vidieť, že film vnímali skutočne detailne. 

Snáď si aj naše deti z toho niečo do života zoberú a poučia sa. 

 

 


