
    HRACÍ LISTY 

 

List 1 :  

Spoj, kdo co používá. 

Zvukař-sluchátka 

Rekvizitář – krabice s lampou a kytarou 

Kameraman – stativ s kamerou 

Producent – kasička 

Umělecký maskér - líčidla 

Střihač- počítač se střihovým programem 

 

List 2 : 

Poznej z krátkého dialogu žánr filmu.  

 

A) „Co budeme dělat, moji rádci?“  

„Veličenstvo, já bych to dal vyhlásit.“  

„To jsem udělal! Řekl jsem, že dám truhlu zlaťáků a ruku 

princezny tomu, kdo ji vysvobodí… A? Nikdo se nepřihlásil! 

Rytíři už nejsou, co bývali, bojí se i myši, natož draka!“ 

(pohádka) 

 

B) „Připravte se, loď K9 je připravena ke startu.“ 

„Už jsem oznámil veliteli záchranné skupiny, že v Galaxii 

Andromeda zavládly nepokoje. Musíte rychle zjistit, jak velké 

nebezpečí hrozí planetě Goja.“ 

„Báječné, a to jsem dneska ještě nesnídal.“ 

„On vás ten smích přejde, kapitáne.“ (sci-fi) 

 

C) „Pomoooooooooooooc!“ 

„Nemáš kam utéct, jdu si pro tebe.“ 



„Slyšíte mě, někdo? Zachraňte mě, prosím!“ 

„Nikdo tě neslyší…jsme tu jen ty a já.“ 

(horor) 

 

D) „Nasedni do, auta! Rychle!“ 

„Co se děje?“ 

„Tak nastartuj! Jeď za tím červeným vozem, nesmíme ho 

ztratit.“ 

„Co to děláš?“ 

„Ze střechy se bude líp střílet. Šlápni na plyn!.“ 

„Zbláznil ses? Kam lezeš?“ 

  (akční)   

 

 

 

List 3: 

Najdi 7 rozdílů: 

 

Chybí kufr páru u vlaku 

Klobouk vpravo dole je otočen  

Sedící divák má jen 4 prsty 

Sedící divačka nemá obočí 

Chybí pražec pod lokomotivou 

Na lokomotivě chybí číslo 2 

Na levé straně lokomotivy chybí pták 

 

 

 

 

 

 



List 4: 

Začíná se točit film, co udělat nejdříve a co potom? Seřaď jednotlivé 

fáze vzniku filmu tak, jak patří… 

 

A) Sestřihat natočený materiál 

B) Kostýmní zkouška všech herců a hereček  

C) Architekt jede hledat vhodné lokace k natáčení 

D) Scénárista píše námět a scénář 

E) Režisér se na place domlouvá s kameramanem jak natočit 

důležitý záběr  

F) Producent shání peníze na natáčení nového filmu  

G) Vytvořit úvodní a závěrečné titulky 

H) Režisér si píše technické poznámky, vytváří se technický scénář 

I) „Kamera jede…“ „Akce!“ 

J) Shání se květiny na slavnostní premiéru 

 

D, H, F, C, B, E, I, A, G, J 

 

 

 

List 5: 

Jednotlivé obrázky storyboardu se pomíchaly, seřaď je ve správném 

pořadí… 

(viz storyboard v publikaci) 

 

List 6:  

Ke každému záběru přiřaď správný název  

Velký celek, Polocelek, Americký plán, Detail, Velký detail 

(viz publikace) 

 

 

 



List 7: 

Vyber si svůj oblíbený film a podívej se na libovolných 5 minut. Zkus 

si zapsat, jaké záběry filmaři užili (celek, polocelek, detail…) a 

popřemýšlej proč? 

 

List 8: 

Staň se na chvíli kostymérkou nebo kostymérem a navrhni sám podle 

své představy a fantazie kostým pro tyto postavy: 

 

vodník   akční hrdina   krásná tanečnice   mimozemšťan 

 

List 9: 

Představ si, že máš natočit krátký film. Vymysli si příběh a sestav 

přehledný natáčecí plán, jak bys příběh nafilmoval. 

Kdy  Kde  Co  Postavy  Rekvizity 

 

 

List 10: 

Otevři si libovolnou knížku a zkus jednu její stránku přepsat do 

scénáře. Uvědom si, jak dělíme scénář, že mluvené slovo píšeme do 

pravé strany a veškerou akci a popis do levé strany. Představ si, jak 

bys tuto část natočil – můžeš si pak zaznamenat i své vlastní 

technické poznámky nebo vytvořit podle textu storyboard. 

 

 

 

 

 

 

 

  


