
 

 

 Zašifrovaná zpráva – řešení 

Před sebou máš zašifrovaný nápis. Po jeho vyluštění se dozvíš, na čem budeš společně se svými 

spolužáky pracovat. K vyluštění použij sadu příkladů, které jsou uvedeny pod tabulkou. Řešením příkladu 

dostaneš číslici – hodnotu písmene, které doplníš do odpovídajícího políčka tabulky. Každá číslice 

znamená jedno konkrétní písmeno. V příkladech jsou používána znaménka matematických  

operací (+, −, ×).  

Pokud ti luštění nepůjde, můžeš se podívat do dolní části stránky, kde je pro tebe připravena malá 

nápověda, jak na to. Hodně zdaru při luštění! 

 

 

V I D E O S P O T 

8 4 6 5 1 2 3 1 7 

 

1. O = 3,3 − 2,3 = 1 

2. S = 2 × O = 2 × 1 = 2 

3. I = S + 2 = 2 + 2 = 4 

4. D = I + S = 4 + 2 = 6 

5. V = S × I = 2 × 4 = 8 

6. E = D − O = 6 – 1 = 5 

7. P = V − E = 8 – 5 = 3 

8. T = E + S = 5 + 2 = 7 
  

Příloha 5.1 Řešení zašifrované zprávy 

Tematický blok 3.1 Začínáme 

Téma 3.1.1 Co nás čeká a kde hledat 
informace? 

Nápověda: Podívej se na příklady pozorně. Je tam nějaký, který můžeš vypočítat? Ano? Tak tím příkladem 

začni – a máš hodnotu prvního písmene, které doplníš do tabulky. Pak hledáš další příklad, který obsahuje již 

známou hodnotu písmen, které jsi vypočítal v předchozím kroku. Písmeno opět zapíšeš a pokračuješ stejným 

postupem dále. 

 



 

 

Rozdělení do skupin – rozstříhání obrázku 

 

  

Příloha 5.2 Kartičky pro rozdělení žáků do skupin 

Tematický blok 3.1 Začínáme 

Téma 3.1.1 Co nás čeká a kde hledat informace? 



 

 

Rozdělení do skupin – násobky čísel 

 

5 10 15 
 

7 14 21 
 

8 16 24 
 

9 18 27 
 

 

  



 

 

Rozdělení do skupin – tvary obrazců 

 

 

 

 

 

 

    
 

    
 

    
  



 

 

Vyhledávání informací na internetu  

Pro vyhledávání potřebných informací na internetu využíváme tzv. vyhledávače nebo webové portály 

s integrovanou funkcionalitou pro vyhledávání informací. 

Internetové vyhledávače 

Internetový vyhledávač je služba, která uživateli internetu nabízí možnost najít internetové stránky, jež 

svým obsahem odpovídají dotazu, který uživatel položil. 

Dotaz uživatel zapisuje do vyhledávacího rozhraní – okna určeného pro vyhledávání formou tzv. klíčo-

vých slov (keywords). Vyhledávač dotaz porovná s indexovanými položkami, které má uloženy ve 

své databázi, a nabídne uživateli přehled webových odkazů, kde by mohl požadované informace nalézt. 

Využívá k tomu tzv. fulltextového vyhledávání. Získaný přehled je řazen na základě takzvaného hodno-

cení stránky. Tedy podle toho, jak kvalitní informace stránka obsahuje. Tomuto hodnocení se taktéž říká 

„rank“ stránky. Vyhledávání zajišťuje automatický program, označovaný jako vyhledávací robot. Výho-

dou vyhledávačů je, že se zaměřují zejména na vyhledání požadované informace a stránku s přehledem 

odkazů tolik neplní reklamou. 

Nabídka vyhledávačů se v průběhu let mění. Některé z nich zanikají z důvodu malé obliby nebo neade-

kvátnosti nalezených výsledků. V současnosti je nejznámějším a nejvyužívanějším internetovým vyhle-

dávačem Google. 

 

Webové portály umožňující vyhledávání informací  

Požadované informace můžeme najít i prostřednictvím některých webových portálů. Jejich nevýhodou 

je, že většinou na prvních místech upřednostňují některé odkazy, za něž jejich majitelé platí, nebo tam 

umísťují odkazy na firmy, které mají ve svém katalogu. Tyto odkazy jsou většinou nevhodné (po kliknutí 

na odkaz na webových stránkách hledané informace nenajdeme). Je proto třeba pro nalezení vhodného 

odkazu postupovat v seznamu dále. Další nevýhodou portálů je jejich menší přehlednost z důvodu vypl-

nění stránky bannerovou reklamou, nabídkou dalších možností a tipů, které uživateli nejsou příliš 

k užitku. U nás patří mezi nejznámější portály Seznam.cz a Centrum.cz. 

 

Google: https://www.google.cz/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 5.3 Vyhledávání informací na internetu 

Tematický blok 3.1 Začínáme 

Téma 3.1.1 Co nás čeká a kde hledat informace? 

Okno pro zápis hledaného textu 

https://www.google.cz/


 

 

Nápověda při zadávání dotazu 

Na dotaz „vzdělávání Vsetín“ nabízí Google nápovědu k lepšímu nalezení toho, co vlastně hledám. 

 

Přehled nalezených odkazů 

 

 

Výběr kategorie Mapy – odkaz na propojení s mapou 

Výhodou je, že můžeme nalezené odkazy filtrovat podle jednotlivých kategorií. Při výběru kategorie  

Mapy se nám zobrazí přehledná mapa s vyznačením vzdělávacích organizací. 

 

  

Kategorie: 

Vše, Obrázky, Mapy atd. 

Nápověda, která se zobrazuje 

při postupném zápisu textu. 



 

 

Seznam: www.seznam.cz  

Nejpoužívanější portál českého internetu. Přidává možnosti vyhledávání podle regionů. Pod prvním od-
kazem již umísťuje sponzorované odkazy, které nemusí podávat relevantní hledané informace. 

 

Zadání textu do okna pro vyhledávání 

 

Při kliknutí na kategorii Mapy se opět zobrazí nabídka přímo v mapě. Nicméně na prvních místech vidíme 

opět sponzorované odkazy, i když v tomto případě firma SMOLÍK ELEKTRO provádí školení na vyhlášku 

50/1978 Sb., takže je v přehledu uvedena oprávněně. Na prvním místě se zobrazuje odkaz na účetní 

firmu, která nabízí úzce specializované školení na účetní software.  

 

http://www.seznam.cz/


 

 

Centrum: www.centrum.cz  

Portál Centrum využívá k hledání vyhledávač Google, ale stejně jako portál Seznam.cz umísťuje Centrum 
nejprve sponzorované odkazy – reklamu.  

 

Přehled odkazů, které se objeví po zadání klíčových slov „Vzdělávání Vsetín“. 

 

 

Formulace dotazů  

Při vyhledávání je rozhodující text (klíčová slova), který do vyhledávacího okna napíšeme. Hledáme-li 

konkrétní specifickou informaci, volíme v textu více slov, které námi hledanou informaci přibližují. 

Např. při vyhledávání informace o možnostech vzdělávání ve Vsetíně jsme v předchozích ukázkách do 

vyhledávacího okna kromě slova „vzdělávání“ přidali také slovo „Vsetín“.  

Při vyhledávání můžeme využít také umístění klíčových slov do uvozovek. Vyhledávač pak nabídne 

v přehledu odkazy, které obsahují všechna klíčová slova uvedená v uvozovkách. O tom, kolik takových 

odkazů našel, nás informuje. V přehledu je uveden nejprve odkaz na reklamu, poté nalezený odkaz. 

 

http://www.centrum.cz/


 

 

Vyhledávání s využitím kategorií 

Po zadání klíčových slov a vytvoření přehledu odkazů se v uvedených odkazech můžeme orientovat ještě 

s využitím jednotlivých kategorií. Google nabízí například Obrázky, Mapy, Zprávy a po kliknutí na nabídku 

Více další možnosti. 

 

Zvolíme-li kategorii Videa, dostaneme přehled videí s krátkou anotací a vyznačenou délkou videa. 

Tuto volbu doporučíme žákům v případě, že potřebují najít nějakou videoukázku týkající se informací, 

které zadali do vyhledávacího okna. 

 

 

Relevance nalezených informací 

Žáky při vyhledávání informací a následné práce s nimi vedeme vždy k tomu, aby si všímali, odkud 

(z jakého odkazu/zdroje) informace přebírají. Čerpají-li žáci informace například ze stránek obecních 

a městských úřadů, státních organizací, renomovaných neziskových organizací a dalších, jedná se o dů-

věryhodné zdroje. V případě nalezení informace na Wikipedii tomu tak vždy být nemusí. 

 



 

 

Přiřaď k pojmům v levé části jejich významy z pravé části – spoj odpovídající si dvojice 

čarou. 

 

 

 

 

 

  

Příloha 5.4 Řešení listu 4.6 (Žurnalistika – teorie 1) 

Tematický blok 3.1 Začínáme 

Téma 3.1.2 Reportáž, nebo rozhovor? 

Žurnalistický žánr. Jeho úkolem je objektivně 

informovat veřejnost o konkrétní události. Je 

založen na faktech. Neobsahuje názor autora na 

danou událost. 

Publicistický žánr, který formou dialogu 

představuje určitou osobnost a přináší zajímavé 

informace z jejího života. 

Publicistický žánr, který dokumentuje určitou 

událost nebo zážitek. Autor sděluje fakta, 

zprostředkovává děj a klade důraz na přesnost. 

Vyjadřuje i autorův názor na danou událost. 

Specifický druh žurnalistiky, která se zabývá 

tématy, o nichž se veřejnost nemá dozvědět. 

Z anglického investigate – vyšetřovat, pátrat. 

Žurnalistický žánr. Jeho úkolem je informovat 

o určité události, ale zároveň obsahuje i názor 

autora na tuto událost s cílem publikum 

přesvědčit nebo pobavit. Používá expresivní 

výrazy. 

 

Sbírání, zpracování a distribuce specifických 
sdělení v textové, zvukové nebo vizuální formě, 
která jsou určená veřejnosti. Přináší informace 
o aktuálním společenském dění. 

ZADÁNÍ: 

Žurnalistika 

Investigativní 

žurnalistika 

Zpravodajství 

Publicistika 

Reportáž 

Interview 

Perex 

Hoax 



 

 

KULTURA A UMĚNÍ 
Divadlo 

Kino 

Galerie 

Kulturní centrum 

SPORT 
Sportovní oddíl 

Sokol 

Bazén 

Fitness centrum 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
Knihovna 

Informační středisko 

Příloha 5.5 Přehled témat 

Tematický blok 3.1 Začínáme 

Téma 3.1.2 Reportáž, nebo rozhovor? 



 

 

Jazyková škola 

Vzdělávací centrum 

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM 
Zdravotně postižení 

Lidé bez domova 

Centrum pro migranty 

Centrum pro matky v nouzi 

ŽIVOT SENIORŮ 
Organizace aktivizující seniory 

Nadace pro seniory 

Domov seniorů 

Dům s pečovatelskou službou 

HISTORIE REGIONU 
Muzeum 



 

 

Kostel 

Hrad 

Uchovávání tradic 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Organizace ochrany přírody 

Zvířecí útulek 

Organizace likvidující odpad 

Firma znečišťující prostředí 

ZAMĚSTNÁNÍ 
Regionální zaměstnavatel 

Netradiční řemeslník 

Pobočka Úřadu práce 

Personální agentura 
 

  



 

 

Mapy na Googlu: https://www.google.cz/maps 

Úvodní stránka s oknem pro vyhledání lokality 

 

Zobrazení vyhledané oblasti na dotaz „Benešov“ 

V pravé části okna se zobrazí hledaná lokalita. V levé části se objevuje fotografie a nabízejí se další mož-

nosti práce s mapou. Vpravo dole najdeme tlačítka na přiblížení a oddálení mapy.  

 

Ikona Satelitní umožní přepnout zobrazení mapy.  

 

Příloha 5.6 Práce s mapou 

Tematický blok 3.2 Pátrání a trocha teorie 

Téma 3.2.1 kam se vydáme? 

https://www.google.cz/maps


 

 

Opakované přibližování mapy 

Mapu můžeme přibližovat nebo oddalovat pomocí tlačítek + a − nebo kolečkem myši. 

 

S přibližováním přibývá na mapě detailů. Najetím myši na vybraný objekt se nám zobrazí další informace. 

Například dopravní spojení z nádraží Benešov. 

 

 

 

 



 

 

Funkce Hledat v okolí 

Funkce Hledat v okolí nabízí možnost vyhledat, co potřebujeme. Klíčové slovo napíšeme do vyhledávací-

ho okna. Mapa již některé varianty nabízí.  

 

Při dotazu na nalezení škol se objeví v pravém okně umístění škol v mapě a v levém okně odkazy na školy 

v Benešově. Při najetí myší nad název v pravém okně se objeví i trasa, jak se na dané místo dostaneme. 

Výchozím bodem je původní poloha před zadáním volby V okolí. 

 

Rozklikneme-li nabídku ve vyhledávacím okně (proužky vedle slova „školy“), objeví se další možnosti 

práce s mapou. V této nabídce je i nápověda, jak s mapou a jejími funkcemi pracovat. 

 



 

 

Funkci Hledat v okolí úspěšně využijeme při vyhledávání organizací  

Například po zadání dotazu na vyhledání neziskových organizací v Praze a okolí se zobrazí mapa 

s následujícími informacemi. 

 

Mapu můžeme kolečkem myši opět přibližovat nebo oddalovat a uvidíme tak neziskové organizace i ve 

vzdálenějších lokalitách. Současně se po najetí myši nad konkrétní organizaci zobrazují i bližší informace. 

 

Při vyhledávání v okolí Benešova bude nalezených organizací výrazně méně. Při výběru témat je proto 

třeba prozkoumat okolí a zjistit, které organizace v dané lokalitě působí. 

 



 

 

Funkce Street View 

Při kliknutí na žlutého panáčka vpravo dole se na mapě modře zobrazí ulice, které si můžete prohlédnout 

zblízka. 

 

Najetím myší na vybranou modrou linku se zobrazí pohled na dané místo. Zároveň se v pohledu zobrazu-

jí i navigační šipky, kterými se můžete pohybovat do různých směrů a „procházet“ se tak městem. 

 

Prohlížené místo si můžeme otáčením kolečka myši přiblížit až k opravdu velkým detailům. 

 



 

 

Režim Street View ukončíme kliknutím na 

šipku vlevo a dostaneme se opět na původní 

mapu. 

Ve čtverečku v levé dolní části stále vidíme 

její výřez, který nás informuje o tom, kde se 

při prohlídce nacházíme. 

Po návratu do mapy odstraníme vyznačené 

modré ulice (možnosti pro Street View) opě-

tovným kliknutím na žlutého panáčka. 

 

Funkce Trasa 

Tato funkce nám umožní najít cestu mezi 

dvěma místy (start a cíl cesty). V horní nabíd-

ce se zobrazuje způsob dopravy, který zvolí-

me (autem, MHD, pěšky, na kole atd.).  

 

 

 

Po zadání míst startu a cíle a výběru způsobu 

dopravy se zobrazí trasa (nebo i více variant), 

včetně časové náročnosti. 

 

 

 

Vybereme-li ikonu MHD, zobrazí se nám kro-

mě části pěší trasy i číslo linky (tramvaje, autobusu, vlaku) a čas. 

 

Mapy si lze tisknout. Nabídka se zobrazí kliknutím na pravé tlačítko myši nad oknem s mapou. 



 

 

Mapy na Seznamu: https://mapy.cz 

Úvodní stránka 

 

Vyhledávací okno je umístěno vpravo nahoře. Po zadání dotazu na vyhledání města Benešov se zobrazí 

požadovaná oblast. 

 

Plánování trasy 

Funkce Trasa, kterou nabízejí Mapy Google, je zde uvedena jako Plánování. Funguje obdobně. Nabízí 

však další informace, které je třeba si zapnout vpravo dole. 

https://mapy.cz/


 

 

 

Po zapnutí dopravní mapy a počasí na trase se mapa zobrazí v této variantě.  

 

 

Funkce Panorama 

Po kliknutí na tlačítko Panorama se objeví červeně označené ulice, které je možno si prohlédnout. 

Funguje obdobně jako Street View. 

 



 

 

Na místo, které si chceme prohlédnout, klikneme myší. V detailu v pravém okně vidíme okolí, v levém 

okně můžeme sledovat naši pozici na mapě a zároveň „modré oko“ ukazuje, kterým směrem se při pro-

hlížení okolí díváme.  

 

 

Funkce 3D pohled  

 

  



 

 

 

Vyhledávání v okolí 

Tuto funkci aktivujeme kliknutím pravým tlačítkem myši nad vybranou oblastí. Vidíme, že na dotaz 

„školy“ se výsledky vyhledávání liší od těch, které poskytly Mapy Google. Mapy.cz nám při hledání nabí-

zejí, jaký typ školy chceme vyhledávat. 

 

 

 

Mapy si lze opět tisknout. Možnost tisku je skryta (stejně jako funkce Hledat v okolí) v nabídce Nástroje.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Příloha 5.7 Ukázky – druhy záběrů 

Tematický blok 3.2 Pátrání a trocha teorie 

Téma 3.2.2 Celek, nebo americký záběr? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Vážení / Vážená paní / Vážený pane, 

 

na naší škole realizujeme projekt, ve kterém bychom chtěli formou natočení krátkého videa seznámit 

veřejnost se zajímavými místy a organizacemi, které v našem okolí působí. Bližší informace o projektu 

přikládáme v příloze. 

Při hledání vhodných námětů nás velmi zaujala Vaše organizace a rádi bychom se o ní dozvěděli více. 

Chtěli bychom natočit příspěvek zaměřený na ____________. Obracíme se proto na Vás s prosbou, zda 

by bylo možné domluvit termín návštěvy a natáčení.  

 

Vzhledem k dalším aktivitám, které v projektu probíhají, by nám nejvíce vyhovovala návštěva v termínu 

____________, případně _____________. 

 

Děkujeme za Vaši brzkou odpověď a těšíme se, že návštěvu u Vás budeme moci uskutečnit. 

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na e-mailu _____________. 

 

Se srdečným pozdravem 

Žáci ________________ 

Třídy ________________ 

Školy ________________ 

 

  

Příloha 5.8. Varianta řešení e-mailu 
(pro list 4.16) 

Tematický blok 3.3 Zkoušíme a hodnotíme 

Téma 3.3.2 Plánujeme první návštěvu – 
píšeme e-mail 



 

 

Založení e-mailu na portálu Seznam 

Pro založení e-mailu klikneme nejprve na tlačítko Přejít do Emailu v okně vpravo 

na stránce www.seznam.cz 

 

 

Poté se nám zobrazí odkaz na vytvoření e-mailu. 

Registrace do Seznamu – 

identifikace účtu 

Do okna zadáme adresu, 

kterou bychom chtěli vytvo-

řit. V případě, že ji již někdo 

využívá, objeví se upozornění 

a musíme hledat jinou – vol-

nou. 

Zadáme heslo, pod kterým se 

budeme do e-mailu přihlašo-

vat. Pokud zvolíme heslo 

příliš krátké, opět nás systém 

upozorní. 

 

Po kliknutí na Registrovat se objeví okno a registrace e-mailové adresy je ukončena. Systém nabízí 

i možnost zapamatovat si přístupové údaje. 

 

Příloha 5.9 Založení e-mailu a jeho funkce 

Tematický blok 3.3 Zkoušíme a hodnotíme 

Téma 3.3.2 Plánujeme první návštěvu – 
píšeme e-mail 

http://www.seznam.cz/


 

 

Ověření e-mailu (telefon, e-mail) je možné odmítnout.  

Nicméně při odmítnutí je třeba počítat s tím, že pokud přístupo-

vé údaje zapomenete, k e-mailům se již nedostanete. 

 

 

Po volbě Nemám zájem se 

objeví okno s informací 

o tom, že si je uživatel vě-

dom tohoto rizika, a případ-

ně potvrdím, že nemám 

zájem o zabezpečení účtu. 

 

 

 

 

Po kliknutí na Pokračovat do Emailu se objeví 

okno, kde si lze nastavit informační sdělení, 

která jsou prostřednictvím Seznamu zasílána 

nebo zobrazována v liště s reklamou. Pro 

přechod do prostředí e-mailových zpráv klik-

neme na tlačítko Zpět do Emailu.  

 

 

 

PROSTŘEDÍ E-MAILU 

 

V levé části vidíme složky pro práci s doručenou poštou, odeslanou poštou a spamy. Zvýrazněný název 

nám říká, kde se právě nacházíme. V našem případě v doručených e-mailech. Přechod do dalších složek 

provedeme kliknutím myši. 



 

 

Tlačítko Napsat e-mail 

Chceme-li napsat e-mail, zvolíme tlačítko Napsat e-mail a otevře se okno pro vytvoření e-mailu.  

 

Možnosti formátování zprávy 

Jednotlivé oddíly zprávy můžeme vyplňovat v libovolném pořadí. Dále si ukážeme, co znamenají jednot-

livá tlačítka. 

 
 

Vyplníme adresáta (Komu), napíšeme předmět (Předmět) a odešleme e-mail (Odeslat e-mail). 

 

Tučně Kurziva Podtržení Barevné Přidání odkazu Přidání obrázku Přiložení souboru 

PowerPointu 

PowerPointu 

Co umí e-mail 



 

 

Odeslaný e-mail se uloží do složky Odeslané. Pokud na ni klineme, zvýrazní se a můžeme vidět všechny 

námi odeslané e-maily. 

 

 

Protože jsme e-mail poslali sami sobě, objeví se nám ve složce Doručené. 

 

Odpověď na doručený e-mail 

Na doručený e-mail můžeme reagovat prostřednictvím tlačítka Odpovědět. 

 

 

Třídění a označování zpráv 

Důležité zprávy si můžeme označit hvězdičkou nebo barvou.  



 

 

 

 

E-maily v naší e-mailové schránce můžeme mazat nebo přesouvat. V základním adresáři si můžeme vy-

tvořit i novou složku (Přidat složku).  

 

 

Námi vytvořená složka se zobrazí v levém sloupci a můžeme do ní přesouvat e-maily.  

 

 



 

 

Vytváření a správa kontaktů 

E-mailový klient nabízí také možnost správy kontaktů. Můžeme vložit jeden kontakt (Přidat kontakt) 

nebo vytvořit skupinu příjemců (Vytvořit skupinu).  

 

Při vytváření skupiny zadáme adresy všech, kteří mají zprávy dostávat.  

 

V úvodním e-mailu, který jsme obdrželi od Seznamu, najdeme další informace včetně nápovědy.  

 
  



 

 

Stručné informace k úvodní hodině, kdy žáci vytvářejí scénář 

pro natáčení svého prvního videopříspěvku  

Vytváříme-li videopříspěvek, pracujeme obvykle ve třech hlavních 

etapách: 

 

PŘÍPRAVA – zpracujeme námět a ten rozpracujme ve scénář  

NATÁČENÍ – provádíme vlastní natáčení – postupujeme podle scénáře  

DOKONČOVÁNÍ – řadíme a střiháme záběry, přidáváme zvuky, titulky a komentáře 

 

Etapa přípravy 

 

NÁMĚT 

Než vytvoříme scénář, připravíme si nejprve stručný záměr – námět videopříspěvku. Námět by měl od-

povědět na otázky:  

CO budeme natáčet?  

PROČ a PRO KOHO budeme videopříspěvek natáčet? 

JAK dané téma zpracujeme?  

 

SCÉNÁŘ 
 

Literární scénář pro film (píše jej scenárista) vzniká nejdříve a tvoří základ budoucího filmu. Je v něm 

popsán příběh a obsahuje také dialogy. Je určen zejména hercům, ale i dalším filmovým profesím. Lite-

rární scénář tvoří jednotlivé obrazy a scény. 

 

Technický scénář pro film (pracují na něm zejména režisér a kameraman) obsahuje navíc informace 

o tom, jak obraz/scénu popsanou v literárním scénáři natočit. Najdeme zde proto také navíc informace 

o typech záběrů, umístění a pohybu kamery, popis zvuků a další poznámky. Technický scénář se rozdělu-

je na jednotlivé záběry, které se číslují. Je podrobným plánem pro natáčení. 

Na podporu hladkého průběhu natáčení filmů bývá k technickému scénáři zpracován i NATÁČECÍ PLÁN, 

který obsahuje informace o místech, kde se bude natáčet, termíny, kdy se bude daný záběr natáčet, 

kontakty na zúčastněné osoby a termíny a místa pro dokončení díla – střih, ozvučení (tzv. postprodukce). 

  

Příloha 5.10 Etapy natáčení a technický scénář 

Tematický blok 3.5 Jak to všechno naplánujeme? 

Téma 3.5.1 Píšeme scénář 



 

 

Ukázku technického scénáře a další informace lze najít zdarma ke stažení na webových stránkách: 
https://docplayer.cz/4503753-Uvod-do-scenaristiky.html 

 

Ukázka technického scénáře, kde se mimo jiné pracuje se záběry dvou kamer, je dostupná na: 
https://docplayer.cz/4503753-Uvod-do-scenaristiky.html 
 

 

 

https://docplayer.cz/4503753-Uvod-do-scenaristiky.html
https://docplayer.cz/4503753-Uvod-do-scenaristiky.html

