
Krajinársky kurz 

Trieda: IV.A  
Odbor:  Animovaná tvorba 
Termín:  7. – 11. septembra 2020 
Miesto konania:  Banská Bystrica, 
 Zodpovedný vedúci kurzu: Mgr. Alena Glončáková,  
Pedagogický dozor: Mgr. Mgr. N.Trnková Kúdelková, PhD., Mgr. art. N. Bobová 
Počet žiakov: 13 
—————————————————————————————————————————— 
 pondelok, 7. sept. 2019 
 zraz: 8:00, Park pod Múzeom SNP, 
 miesto konania: Banská Bystrica, 
 téma: „Súčasný svet – miesto pre život“ a „Fenomén Corona“, 
          Animačná technika:  pixilácia/stop-motion animation, 
 výstup: námet, storyboard - kresba formát A3, 
 ukončenie: 15:00 

 utorok, 8. sept. 2019 
 zraz: 8:00, Park pod Múzeom SNP, 
 miesto konania: Banská Bystrica, 
 téma: „Súčasný svet – miesto pre život“ a „Fenomén Corona“, 
          Animačná technika:  stop-motion animation, 
 výstup: skice A3 formát 3 ks, návrhy A3 formát 3 ks, 
 ukončenie: 15:00 

 streda, 9. sept. 2019 
 zraz: 8:00, Park pod Múzeom SNP, 
 miesto konania: Banská Bystrica, 
 téma: „Súčasný svet – miesto pre život“ a „Fenomén Corona“, 
         Animačná technika:   stop-motion animation, 
 výstup: časozberné/zábery na animáciu/video, 
 ukončenie: 15:00 

 štvrtok, 10. sept. 2019 
 zraz: 8:00, Park pod Múzeom SNP, 
 miesto konania: Banská Bystrica, 
 téma: „Súčasný svet – miesto pre život“ a „Fenomén Corona“, 
         Animačná technika:   stop-motion animation, 
 výstup: časozberné/zábery na animáciu/video 
 ukončenie: 15:00 

 piatok, 11. sept. 2019 
 zraz: 8:00, Park pod Múzeom SNP, 
 miesto konania: Banská Bystrica, 
 téma: „Súčasný svet – miesto pre život“ a „Fenomén Corona“, 
         Animačná technika:   stop-motion animation, 
 výstup: časozberné/zábery na animáciu/video 
 ukončenie: 15:00 

V prípade nepriaznivého počasia alebo neprítomnosti žiaka/žiačky na plenéri z vážnych dôvodov sa 
práce realizujú v daný deň v domácom režime a online konzultácií 
*akékoľvek ďalšie pokyny sledovať aj na stránke EduPage (napr. info v prípade zlého počasia) 



Žiak je povinný po skončení krajinárskeho kurzu časozberné/zábery na animáciu/video doniesť do 
školy, kde bude na práci ďalej pokračovať. Žiak nasnímaný materiál spracuje v príslušnom 
programe Adobe Premiere Pro na predmete PCV do 30. 9. 2020 a prácu v tomto termíne odovzdá.  

Žiak odovzdá portfólio:  
portfólio bude obsahovať:  
- vytlačený námet,  
- storyboard formát A3 (storyboard musí obsahovať všetky potrebné informácie), 
- skice formát A3, 3 ks, 
- návrhy formát A3, 3 ks, 
- časozberné/zábery na animáciu/video (všetky zábery budú roztriedené, riadne označené v zložkách 

podľa storyboardu tak aby bolo jasné, ktoré zábery ku ktorej časti storyboardu patria, 
- projekt stop-motion animation, 
- hotovú animáciu/video vo formáte H.264, MPEG-4, 1280x720  
- prezentáciu ppt + obhajobu,  

Potreby, pomôcky: mäkké ceruzy, uhoľ, rudka, suchý pastel, tuš, vodové farby (akvarel), 
temperové farby, štetce, pierka, plastická guma, fixatív, handrička, nádobka s vodou, lepiaca páska, 
baliace papiere alebo kancelárske papiere alebo skicár A4, A3, výkresy A4, A3, tvrdá podložka A3, 
fotoaparát, teléfon, statív na natáčanie, fotenie …. 

▪ Na krajinársky kurz je potrebné si doniesť vhodné oblečenie a zabezpečiť si stravu. 
▪ Dĺžka kurzu: 5 dni po 7 hodín, t.j. 35 hodín 
▪ Každý deň sa práce žiakov ohodnotia, posledný deň sa známky z jednotlivých dní spriemerujú.  
       Výsledné známky sa zapisujú do odborných predmetov! 
▪ Absencie je nutné podložiť adekvátnym ospravedlnením a prácami podľa zadania. 

Krajinársky kurz je povinný. 

Vypracoval: Mgr.Alena Glončáková


