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as p ípravy

max 1 hodina

as realizace

3 sch zky — vždy 
cca 2 hodiny

Prostor

p evážn  klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

4–20

V ková kategorie

3.–5. t ída

FILMOVÉ ATELIÉRY

Podívat se na p kný  lm, to už dnes není nic, na  by d ti musely dlouho ekat. Ale stát se aspo  na 
chvíli  lma em nebo hercem, to už m že být zajímavé. Zvláš , když se p i hraní dozvíme i n co nového. A do kina si 
s oddílem konec konc  m žeme zajít také, jen musíme p esv d it paní u pokladny, že opravdu pot ebujeme lístek i pro 
psa, protože ten náš je zvláštní, jedine ný a dob e vychovaný.

Motivace:

Až na t etí ást – videokamera, fotoaparát, mobilní telefon s ob ma i jednou z p edchozích funkcí, 
výhodou je PC pro vyhodnocení prací.

Seznam rolí ve skupince – kameraman, asistent apod.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

M že se stát, že se v našem kin  bude dávat  lm, který d ti zajímá a který by cht ly vid t. Ani 
návšt va kina by nem la být akcí nahodilou, vypl ující jednorázov  volný as d tí. Když se dohodneme, že budeme 
chtít jít do kina, m la by p edcházet nebo následovat sch zka, v níž si budeme povídat o  lmech. 

Pokud jde o  lm známého režiséra, dáme d tem za úkol, aby o n m a jeho další tvorb  zjistily co nejvíce.

Filmové p edstavení je samostatnou sch zkou, p edpokládejme, že pravidla spole enského chování m žeme jen velmi 
stru n  shrnout.

Následující sch zku nejspíš v nujeme z ásti op t  lmu – povídáme si o režisérovi a jeho další tvorb  (poznatky 
p inesou d ti), diskutujeme o obsahu, stejn  jako v obdobných p ípadech p i práci s knihou, ilustrací apod. m žeme 
rozebrat chování hrdin  z pohledu pionýrských ideál . Kdo by se n kterým našim ideál m (pomoc, p átelství…) blížil 
a kdo naopak jednal úpln  opa n . 

Následn  si ve skupinkách zahrajeme na  lma e. Dohodneme n jaké jednoduché téma – Šikana ve škole, Pomoc 
kamarádovi po úrazu…  Vybíráme zám rn  taková témata, která napl ují pionýrské ideály – Pomoc, Pravda, P átelství 
apod. Využijeme bu to fotoaparát nebo videokameru – obojí m že nahradit kvalitní mobilní telefon.

D ti se rozd lí do družin – dbáme na to, aby družinky byly stejn  po etné i v kov  vyvážené. V družinkách si rozd lí 
role – scenárista, kameraman, asistent, výtvarník, herci…

Po vytvo ení krati kého scéná e se dají do díla – bu to nafotí adu snímk  (mezi 10 a 20), z nichž pak ud láme záznam 
 lmového pásu, nebo krátkou scénu nato í (5–10 minut).

N kolik rad k  lmování – každý záb r natá íme ur itou dobu (cca 5 vte in), p íliš neexperimentujeme s p ibližováním 
a vzdalováním záb ru (p sobí pak rozt íšt n ), dáváme pozor na zvuk – kvalita zvuku p i rozhovoru nebo naopak 
rušivé zvuky z pozadí.

Následn  zinscenujeme  lmovou p ehlídku.

Pokud jsme pracovali s fotogra  emi, vrátíme se k nim, až budou hotové, p ípadn  si je prohlédneme na PC. Totéž 
ud láme s  lmovými záznamy. Spole n  pak posoudíme, které skupince se poda ilo nejlépe vystihnout atmosféru 
zadaného tématu. Necháme d ti, aby samy vyslovovaly svá hodnocení, bodovaly sout žní snímky a na záv r sch zky 
vyhlásíme vít ze  lmové p ehlídky, kterého oceníme malou odm nou.

P i hodnocení jednotlivých prací m žeme posuzovat i to, zda n kde tv rci zám rn  „herce“ nezesm š ovali, v nujeme 
se krátce a citliv  problému kyberšikany zejména ve školách.

Práce d tí m žeme využít v místním tisku spolu se lánkem o naší innosti, k výzdob  klubovny, výv sky, p ípadn  je 
pošleme do fotosout že Pionýrského Sedmikvítku.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P ekonání, Pravda a P átelství a je p ípravou k zapojení do Pionýrského 
Sedmikvítku – Clona.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská.

Návšt va kina, seznámení se základními pojmy kinematogra  e, krátký obrazový záznam.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


