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STOPMOTION

Jak jist  víte, každý  lm je sestaven z mnoha malých jednotlivých obrázk , jež se st ídají tak rychle, 
že matou lidské o i a mozek. lov k ve  výsledku vidí plynulý pohyb, i když to není pravda. Snímk  na jednu sekundu 
záb ru je v b žném  lmu pot eba 25 fps (fps = frame per sekond = „ráme k  za sekundu“). Pro stopmotion videa není 
pot eba vytvá et naprosto dokonalou imitaci plynulého pohybu, je spíše žádoucí, aby výsledný pohyb vypadal trochu 
sekan . Proto se pro stopmotion videa používá formát 12 fps (12 snímk  za sekundu). Jednotlivé snímky budeme 
po izovat fotoaparátem a poté je spojíme ve  lm pomocí po íta ových program . Ú astníci využijí znalosti s tvorbou 
a úpravou fotogra  í, ze kterých pak vytvo í  lm. Ten lze použít k prezentaci oddílu i pionýrské skupiny i k pobavení 
ostatních p i r zných p íležitostech. Tento ML navazuje na ML U4 – úprava fotek.

Motivace:

fotoaparát, stativ, po íta , program picasa, nebo jiný na tvorbu videí.Pot eby:

Planeta Pam  – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Tuto aktivitu je t eba s ú astníky probrat p edem, aby si mohli vymyslet vlastní nápady k vytvo ení 
 lmu z fotek, proto vyžaduje mnoho asu na p ípravu. Na po átku bychom m li dát ú astník m aktivity rozd lených 

do 3–4 lenných tým  dostatek prostoru k vyjád ení vlastního nápadu, žádný nápad nevynechat nebo jej nezavrhovat, 
protože stopmotion video dává dostatek možností i pro normáln  nenato itelné v ci. K této ásti aktivity lze využít 
metodu brainstormingu. Po vybrání tématu je pot eba zpracovat scéná . Alespo  sepsat názvy jednotlivých scén, co 
k nim bude pot eba a jak dlouho budou trvat. 

Vytvá ení stopmotion videa z jednotlivých fotogra  í za použití po íta ových program  pak už není složitá v c. 
D ležité je si uv domit, že na záb r, jenž má ve videu trvat 1 minutu, je pot eba 60krát 12 snímk , což ve výsledku 
d lá 720 fotogra  í. Není to málo, proto jeden z týmu bude neustále obsluhovat fotoaparát. Je lepší, když máte 
fotoaparát s nastavitelnou clonou, asem záv rky a citlivostí (ISO), u plného automatu se m že stát, že vám každou 
fotogra  i na te jinak, v jiných barvách s r zným asem. Není to však nutné, i s malým „fo á kem“ lze vytvo it krásné 
video. Stativ je naprostou nutností, scéna se vám nebude p i jednotlivých snímcích pohybovat, poskakovat, v celém 
videu je stativ nejd ležit jší. Kolem n j se pohybují v ci, kdežto on je stálý. Dále je t eba promyslet prudkost pohybu, 
neboli velikost maximální odchylky mezi dv ma snímky. Nap íklad chceme-li, aby aktér ve videu zamával rukou, víte 
o kolik centimetr  má rukou pohnout, aby video vypadalo plynule, nebo aby nemával p íliš rychle? Lze to spo ítat, 
a tento výpo et jist  najdete na r zných stránkách v nujících se této tematice. Sta í si to ale dvakrát zkusit, a bude 
vám jasno. Nafo te pár krátkých záb r  s tímto máváním i ch zí a podívejte se na fotoaparátu, jestli to odpovídá vaší 
p edstav . Pak po ídíte fotogra  e a upravíte je v po íta ovém programu. Výsledek asto p ipomíná staré grotesky, 
zvláš  když jde o ernobílé fotky.  

Nyní shrnutí tvorby videa do jednotlivých krok :
1.  Tvorba návrhu a scéná e s rozepsanými asy (spo ítejte i kolik snímk  je pot eba na daný záb r).
2.  P íprava prost edí, kulisy, úpravy, osv tlení (pokud používáte osv tlení slunce, uv domte si že se vám scéna 

bude m nit, pohybující se stíny, nasvícení a podobn ). Pro za átek lze doporu it vnit ní prostory se stálým 
zdrojem sv tla.

3. Samotné focení jednotlivých scén. Tato fáze m že trvat i mnoho hodin, máte-li velké ambice na délku  lmu.
4. Spojení fotogra  í do videa. K tomuto má vynikající vlastnost program Picasa 3 (ke stažení). P ímo v tomto 

programu lze nalézt možnost vytvo it stopmotion video z daných fotogra  í a program vám jej sám vygeneruje. 
Další úpravy však již musíte d lat v jiných programech, nap íklad st ihy, hudbu, p echody a titulky – lze použít 
nap . Pinnacle studio.

5. P edstavte sv j výtvor ostatním skupinám a nezapome te se pochválit a ocenit dobré nápady.

N kolik vytvo ených ukázek (další jist  najdete na youtube.com sami).

Provedení:

as p ípravy

n kolik hodin p edem

as realizace

0,5–1 den

Prostor

venku i uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

týmy po 3–4 lenech

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci a pracovní.

Teambuilding, rozvíjení tvo ivosti, brainstorming, rozvíjení trp livosti, trénink koncentrace 
na úkol, práce na spole ném projektu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Vytvá ení tým  – ú astníci by m li být schopni déle spolupracovat, protože pokud to jeden vzdá, m že 
to znamenat i nedokon ení projektu.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu 
d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dohlédnout na to, aby ú astník m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, 
vysv tlování krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu.

Pohybov  postižení – aktivita v tšinou znemož uje ú astník m být aktéry ve videu, pokud neudrží stálou pozici 
po dobu alespo  30 sekund. Mohou pak spolupracovat na samotném vytvá ení videa.  

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor pro vzájemnou komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla, d sledná kontrola innosti.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu pro zpracování podklad .

Výjime n  nadaní a geniální – zadání složit jšího projektu.

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

• http://www.youtube.com/watch?v=pr05xqwBDk8

• http://www.youtube.com/watch?v=30nBiYxX6A0

• http://www.youtube.com/watch?v=stmBtuuMwhI

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pam , Poznání a Pravda.


