
 

 
METODIKA setkání zájmového kroužku 

 projekt „Chci být jako vy“ 
Základní škola Veltrusy, okres Mělník 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.2.33/02.0056 

Název projektu:    Chci být jako vy 

Název a číslo globálního grantu|  CZ.1.07/1.2.33 Rovné příležitosti dětí a žáků 

ve vzdělávání ve Středočeském kraji II: 

Název a číslo oblasti podpory:  1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami 

Název kroužku:   Animační a filmová laboratoř   

Školní rok:    2013/2014 

Vedoucí kroužku:  Mgr. Gabriela Váchová 

Datum setkání:  2. 6., 9. 6. 2014  

Jednotlivá setkání zájmového kroužku: 

Téma setkání: Animace objektu-loutky – dokončení práce z minulých setkání 

Konkrétní užitá motivace: Dnes se pokusíme vytvořit příběh pro loutky, donesené objekty a 

hračky. Co by se mohlo stát, kdyby se potkaly? 
Cíl činnosti na setkání kroužku: Rozvíjení fantazie, uvědomění dějových vztahů, tvorba 

scénáře a loutek, práce s fotoaparátem a střihovým programem. 

Co rozvíjíme a podporujeme: Žáci se učí formulovat své myšlenky a názory, naslouchat 

názorů ostatních, obhajovat svou práci a názory, spolupracovat v kolektivu dalších žáků, učí 

se organizovat si práci, experiment jako jedna z možností práce, rozvíjet a podporovat 

přirozenou dětskou kreativitu, tvořivost a fantazii, práce s fotoaparátem a PC 

Základní užívané pomůcky: fotoaparát, stativ, PC a dataprojektor na promítání ukázek, 

tužka, papír, fixy, pastelky, vodovky, tempery, nůžky, štětec, čtvrtky, program na zpracování 

videa 

Zdroje:  

GRABHAM, Tim. Nafilmuj to!: příručka režiséra. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2011. ISBN 

978-802-0424-655. 

Doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D., MgA. Matěj Smetana, Ph.D.,Učit se film – metodika 

výuky filmové tvorby, Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1. 05/04.0017 

Internet: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Animovan%C3%BD_film 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Animace 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stop_motion 

http://www.animation.cz/cz/ 

https://diy.org/skills/animator 

http://www.gym-cl.cz/files/WLMM.pdf - příručka pro práci s Windows Movie Maker 
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Časové a obsahové rozvržení práce setkání kroužku:  

2. 6. 2014 

14,00-15,30 

1. Uvítání (5 min.) 

2. Vysvětlení postupu práce a příprava pomůcek (15min.) 

3. Práce na PC. (70 min.) 

Práce ve střihovém programu Windows Movie maker (kompletování nafoceného 

materiálu a nahrané hudby, tvorba scénáře, stopáž snímků, přechody, synchronizace 

pohybu a hudby). 

 

15.30-17,00 

1. Práce na PC. (70 min.) 

Práce ve střihovém programu Windows Movie maker (kompletování nafoceného 

materiálu a nahrané hudby, tvorba scénáře, stopáž snímků, přechody, synchronizace 

pohybu a hudby). 

2. Hodnocení a úklid (20 min.) 

 

9. 6. 2014 

14,00-15,30 

1. Uvítání (5 min.) 

2. Vysvětlení postupu práce a příprava pomůcek (15min.) 

3. Práce na PC. (40 min.) 

Práce ve střihovém programu Windows Movie maker (kompletování nafoceného 

materiálu a nahrané hudby, tvorba scénáře, stopáž snímků, přechody, synchronizace 

pohybu a hudby). 

 

15.30-17,00 

1. Závěrečná projekce vytvořených příběhu s diskuzí (70 min.) 

2. Úklid (20 min.) 

 

Inovace: Rozvoj fantazie a originality žáků, zpracování myšlenek a nápadů do konečné 

podoby filmového útvaru, spolupráce ve skupině, rozvoj prezentačních schopností, schopností 

přemýšlet o tématu, navrhovat řešení a obhajovat názory rozvoj schopností práce s 

fotoaparátem,  PC a specializovanými programy 

 

Výstupy ze setkání: fotografie, krátké filmy 

 

 

Na závěr setkání nebo ukončení tematického celku pro více setkání kroužku: 

 

Hodnocení: 

1. děti – žáci pracovali ve skupinách. Společně vytvořili scénář. Další práci si pak 

rozdělili – focení, pohyb loutek, úprava scén. Samostatně pak tvořili ve střihovém 

programu.  

2. Učitel – děti pracovaly soustředěně, někdy bylo potřeba korigovat práci ve skupinách.  



 
. Práci ve střihovém programu žáci už zvládají, synchronizace zvuku a pohybu a 

návaznost scének je pro ně složitější a časově náročná. Statečně se s ní perou. 

Na konec jsme si vytvořené snímky promítli a navzájem ohodnotili, diskutovali nad 

příběhem a zpracováním. 

 

Navrhované změny, úpravy: žádné 

Přílohy: fotografie 

 

 

Vedoucí kroužku: 

Jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Váchová 

 

Podpis: ................................................................................ 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 


