


 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 1 

Informácie okolo nás 3 

Identifikácia modulu 

Aktivita projektu: 
1.1 Vzdelávanie učiteľov 1. stupňa ZŠ na 
informatiku a informatickú výchovu 

Línia aktivity: 
Vlastný odborový kontext informatiky a informatickej 
výchovy 

Predmet: Informácie okolo nás 

Zaradenie modulu 
Modul Informácie okolo nás 3 je záverečným modulom predmetu Informácie okolo 
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V tomto module sa účastníci vzdelávania naučia pracovať so zvukom, videom 
a animáciami. 

Naučia sa nahrávať a upravovať zvuk a spoznajú programy na tvorbu melódií. 
Oboznámia sa s hudobnými aplikáciami, ktoré sú k dispozícii na internete. Spoznajú 
niektoré zvukové formáty, ich pamäťovú náročnosť i pojem kompresia. 

Naučia sa základné postupy pri vytváraní videa a krátkych animovaných filmov. 
Spoznajú nástroj na strih videa. Pritom budú kombinovať videá, zvuky, titulky, 
prechody, efekty. 

V rastrovom grafickom editore sa naučia vytvárať jednoduché animácie 
z pripravených obrázkov, neskôr budú kresliť vlastné animácie. 

Účastníci si osvoja zručnosť pouţívať slúchadlá s mikrofónom a webovú kameru pri 
nahrávaní zvuku a videa. Pri vhodných príleţitostiach budú uvaţovať aj o vyuţití 
multimédií na tvorbu úloh pre ţiakov s cieľom budovať medzipredmetové vzťahy. 
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Úvod 
Modul je zloţený z niekoľkých rôznorodých častí a rozširuje znalosti účastníkov 
vzdelávania z oblasti multimédií. Je rozdelený do štyroch osobitných častí, kde nové 
vedomosti a zručnosti nadobúdajú praktickou formou. 

V rámci neho sa naučíme nahrávať a spracovať zvuk a túto zručnosť neskôr 
vyuţijeme pri tvorbe videodokumentov či videoanimácií. Nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti budeme vedieť vyuţiť pri práci na projektoch.  

Osvojíme si zručnosti pri rôznom spôsobe vytvárania kreslených animácií 
a zamyslíme sa nad moţnosťami ich vyuţitia v medzipredmetových vzťahoch. 

V rámci modulu si zároveň precvičíme prácu s rôznymi vstupno-výstupnými 
zariadeniami (slúchadlá, mikrofón, webkamera). 

Modul je náročný na hardvérové i softvérové vybavenie, ale aj vybavenie inými 
pomôckami pri vytváraní animácií. Pri práci na videoanimáciách 
a videodokumentoch je zároveň dôleţité mať dostatok priestoru na prácu. 

Cieľ modulu 
Cieľom modulu je pomocou vhodných programových alebo internetových aplikácií 
nadobudnúť vedomosti a zručnosti na tvorbu alebo spracovanie zvuku, hudby, videa 
a animácií. Úroveň získaných vedomostí účastníkov je stanovená tak, aby boli 
dostačujúce pre vyučovací proces, prípadne tvorili dobrý základ pre ďalšie 
individuálne štúdium. 

Vstupné vedomosti 

Požadované prerekvizity 

Účastníci vzdelávania musia mať absolvované všetky moduly z línie Digitálna 
gramotnosť, prvé dva moduly z línie Informácie okolo nás, a teda mali by mať im 
odpovedajúce vedomosti. 

Predpokladané vstupné vedomosti, skúsenosti a zruč-
nosti 

Účastník vzdelávania vie pracovať s myšou a klávesnicou, vie spustiť program 
pomocou zástupcu na ploche počítača (ikony) a z ponuky Štart. Vie ukladať súbory, 
pohybovať sa v štruktúre priečinkov a rozoznávať súbory rôzneho typu. Vie pracovať 
s grafickým editorom a nástrojom Výber. Vie ovládať prehrávanie zvuku a videa 
(zapnúť, zastaviť, zvýšiť/zníţiť hlasitosť). Dokáţe pracovať s internetom, otvoriť 
zadanú internetovú stránku a orientovať sa na nej. 

Preverenie vstupných vedomostí 

Preverovanie uţ nadobudnutých vedomostí sa bude realizovať v rámci aktivít, ktoré 
účastníci budú realizovať v tomto module. V rámci neho budú spúšťať programy, 
ukladať a znovu otvárať súbory, ovládať hlasitosť a pod. 



4 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 

Nahrávanie zvuku a práca so zvukom 
V časti Digitálna gramotnosť 4 ste sa naučili prehrávať zvukové a video súbory, 
ovládať ich prehrávanie, nastavovať hlasitosť a podobne. V tejto časti sa naučíme 
samotné zvukové nahrávky vytvárať, ukladať a upravovať. Na to potrebujeme 
slúchadlá, mikrofón alebo slúchadlá priamo s mikrofónom. 

Záznam zvuku 

Samotný operačný systém Windows má v sebe aplikáciu, pomocou ktorej dokáţeme 
nahrávať zvuky a robiť s nimi veľmi jednoduché úpravy. Program Nahrávanie zvuku 
spustíme cez ponuku Štart–Programy–Príslušenstvo–Zábava–Nahrávanie zvuku. 
Ovládanie tohto programu je veľmi jednoduché. Svojimi tlačidlami pripomína 
ovládanie CD prehrávača. 

 

Obrázok 1: Prostredie aplikácie Nahrávanie zvuku 

Prvé dve tlačidlá zľava sa pouţívajú na rýchly posun v nahrávke dopredu a späť, 
prostredné tlačidlo slúţi na prehrávanie, ďalšie na zastavenie prehrávania 
a posledné na nahrávanie zvuku. 

Zadanie 1 V programe Nahrávanie zvuku nahrajte svoje predstavenie 
sa „Ahoj, ja som ...“. 

Zadanie 2 Uloţte svoju nahrávku do priečinku Hudba pod názvom 
Predstavenie. Všimnite si, akú koncovku má po uloţení váš 
súbor. 

Riešenie Program ukladá zvuk v jednom zo zvukových formátov - 
wav.  

 

Program Nahrávanie zvuku umoţňuje pouţitie niekoľkých jednoduchých efektov.   

 

 

Pri pripájaní slúchadiel 
s mikrofónom musíme 
sledovať obrázky pri 
portoch a farbu 
konektorov. Ruţový je 
konektor mikrofónu, 
zelený konektor 
slúchadiel 
(reproduktorov). 
Niektoré slúchadlá majú 
aj vlastné ovládanie 
hlasitosti. 
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Obrázok 2: Efekty v programe Nahrávanie zvuku 

Zadanie 3 Pohrajte sa so zvukovými efektmi na nahrávke 
predstavenia. Skúste aj viacnásobné pouţitie jedného 
efektu na nahrávke. 

Zadanie 4 Spustite svoju uloţenú nahrávku priamo z priečinka Hudba. 
V akom programe sa prehráva? 

 

Prehrávanie uloţeného súboru sa spustí v programe Windows Media Player, s ktorým 
sa účastníci vzdelávania naučili pracovať v module Digitálna gramotnosť 4. Súbor sa 
môţe začať prehrávať aj v inom prehrávači, ktorý je v počítači nainštalovaný 
a nastavený ako preferovaný. 

 

Obrázok 3: Prehrávanie nahrávky vo Windows Media Playeri 

Zadanie 5 Zopakujte si pri prehrávaní vašej nahrávky ovládanie tohto 
prehrávača. Pozastavte prehrávanie, znovu ho spustite, 
stíšte a zosilnite v ňom zvuk. 

 

Otázka na 
zamyslenie 

Potrebujeme vţdy pri nahrávaní slúchadlá a mikrofón? Ako 
je to s vybavením notebookov? 

Námet na 
ďalšie 
štúdium 

Porozmýšľajte, aké aktivity s vyuţitím nahrávania by ste 
mohli robiť so svojimi ţiakmi! 

 

Úprava zvuku 

Nahrávanie zvuku nám neumoţňuje detailnejšiu prácu so zvukom. Často však 
potrebujeme nahraný zvuk mierne upraviť - odstrániť veľké prestávky, šumy a pod. 
Na tento účel pouţijeme program Audacity. Umoţňuje nám veľmi jednoduché 
a pritom takmer profesionálne úpravy zvuku. Je zväčša lokalizovaný aj do českého 
jazyka, takţe pri jeho pouţívaní by sme nemali mať jazykové problémy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Program  Audacity je voľne 
dostupný na stránke 
http://audacity.sourceforg

e.net/.  

http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
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Obrázok 4: Prostredie programu Audacity 

Na prvý pohľad vyzerá prostredie programu zloţité. Pod hlavnou ponukou však 
vidíme opäť podobné tlačidlá, aké poznáme z CD prehrávača, či uţ spomínanej 
aplikácie Nahrávanie zvuku.  

Zadanie 6 V programe Audacity nahrajte svoj hlas v rôznych 
úrovniach hlasitosti. Sledujte pri tom zvukovú (audio) 
stopu, ktorá sa zaznamenáva pri nahrávaní. 

Riešenie V nahranej audiostope môţeme rozpoznať miesta, kde sme 
boli ticho – zobrazujú sa ako tenká vodorovná čiara, 
i miesta, kde sme boli veľmi hluční – zobrazujú sa ako 
miesta, kde zvislá čiara zasahuje aţ po okraj okna so 
zvukovou stopou. Naša nahrávka trvá viac ako šesť sekúnd, 
čo ukazuje časová os nad audionahrávkou. 

 

 

Pri prehrávaní nahrávky si môţeme všimnúť čiaru, ktorá nám ukazuje na práve 
prehrávané miesto. Ak sme v nahrávke nechtiac nejakú časť pokazili, vieme ju 
jednoducho odstrániť. Stačí, ak uvedenú časť čo najpresnejšie pomocou myši 
vyznačíme a odstránime pomocou klávesu Delete. 

Časovú os si môţeme prispôsobiť tak, aby sa nám s ňou dobre pracovalo. Posúvaním 
kolieskom myši sa nám os naťahuje. V takejto podobe lepšie vidíme audiostopu aj 
miesta, ktoré chceme nejakým spôsobom upraviť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pri nahrávaní sa často 
sykavky nahrajú zle. 
Osvedčený trik je umiestniť 
pred mikrofón kovové 
cedidlo alebo papier tak, 
aby ţiaci nehovorili 
(spievali) priamo do 
mikrofónu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.skloporcelan.sk/files/images/produkty/image_980.jpg
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Obrázok 5: Vyznačenie časti zvuku na odstránenie 

Zadanie 7 Nahrajte krátky čítaný text (maximálne 3 vety), v ktorom 
spravíte naschvál niekoľko chýb – buchnutie, kýchnutie, 
opakovanie slova, dlhá pauza medzi slovami a pod. 

Zadanie 8 Vymeňte sa s iným účastníkom vzdelávania pri počítači 
a vzájomne si opravte svoje nahrávky odstránením 
chybných častí. Snaţte sa, aby čítaný text v opravenej 
nahrávke znel prirodzene a plynulo. 

Zadanie 9 V programe Audacity nahrajte svoj pozdrav „Ahoj!“. 
Upravte ho tak, akoby ho povedal zajakávajúci sa človek – 
„A-A-A-hoj!“. 

Riešenie V nahrávke pomocou myši vyznačíme časť, kde sme hovorili 
„A“.  

 

Pomocou nástroja Kopírovať a Vložiť (alebo pouţitím 
klávesových skratiek CTRL + C a CTRL + V) v hlavnej ponuke 
Úpravy si nahrané „A“ vloţíme na potrebné miesto ešte 
dvakrát. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na správne miesto 
v audiostope sa môţeme 
presunúť aj pomocou šípok 
doľava a doprava na 
klávesnici. 
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Kompresia zvuku 

Audacity nám umoţňuje ukladanie nahraných zvukov v podobe nedokončených 
projektov, s ktorými môţeme neskôr ďalej pracovať, ale aj ich export do rôznych 
zvukových formátov. 

 

Obrázok 6: Ponuka rôznych exportov zvuku 

 

Zadanie 10 Nahraný zajakavý pozdrav exportujte a uloţte v priečinku 
Hudba raz ako súbor formátu WAV a druhýkrát ako súbor 
formátu Mp3. 

Zadanie 11 Otvorte si priečinok Hudba a porovnajte dátovú veľkosť 
oboch súborov. 

 

MP3 súbory sú dátovo menšie, pretoţe pri ukladaní zvuku vyuţívajú kompresiu. 
V súbore WAV je zvuk uloţený bez pouţitia kompresie, preto je tento súbor väčší. 
Kompresia, ktorá sa pouţíva pri ukladaní MP3 súborov, je postup, pri ktorom sa 
vyuţíva nedokonalosť ľudského sluchu. Napríklad, pri hlasnom dominantnom zvuku 
nerozpoznáme tiché zvuky. Do súboru MP3 sa preto neuloţia všetky zvuky, ktoré sme 
zaznamenali, ale iba také, ktoré sú pre človeka dôleţité. Tým, ţe sa niektoré 
informácie do súboru neuloţia, zmenší sa veľkosť súboru. Musíme však počítať 
s tým, ţe v súbore MP3 nebude uloţený úplne rovnaký zvuk, ako sme zaznamenali. 

 

Otázka na 
zamyslenie 

Zamyslite sa, prečo je pouţívanie MP3 prehrávačov také 
obľúbené. Koľko nahrávok sa zmestí na kazetu, CD a do 
MP3 prehrávača? 

Námet na 
ďalšie 
štúdium 

Pohrajte sa so zvukom, vyskúšajte efekty, ktoré ponúka 
Audacity alebo skúste nahrať a spojiť viacero zvukov do 
jedného. 

 

Čo sme sa naučili 

V tejto časti sme sa naučili nahrávať, upravovať a ukladať zvuk, čo môţeme 
vyuţiť pri práci na rôznych projektoch, ale aj pri tvorbe animácií a ich 

ozvučení. Spoznali sme rôzne zvukové súbory a ich dátovú náročnosť. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Práca v aplikácii Audacity 
je samozrejme určená 
učiteľom, a nie ţiakom. 
Vyuţijete ju napríklad pri 
tvorbe nahrávok 
k projektom Multimediálna 
čítanka 
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk
/citanka/ alebo 
Multimediálne príbehy 
a rozprávky 
http://mmpr.science.upjs.s
k/2007/album.html. 
 

 

http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/
http://cpr.ii.fmph.uniba.sk/citanka/
http://mmpr.science.upjs.sk/2007/album.html
http://mmpr.science.upjs.sk/2007/album.html
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Melódie z nôt a hudobné nástroje 
Počítač môţeme pomocou vhodných programov alebo webových aplikácií zmeniť na 
hudobný nástroj. 

Hudobné hry na Infovekáčiku 

Veľmi pekné aktivity nám na tento účel poskytuje detský internetový časopis 
Infovekáčik. Nájdeme ich na stránkach: 

Infovekáčik február 2005 - hra na cencúľoch - 
http://infovekacik.infovek.sk/2005-februar/zaspievajme.php 

Infovekáčik jún 2006 – vytváranie melódie pomocou nôt, hranie podľa nôt 
http://infovekacik.infovek.sk/2006-jun/zaspievajme.php 

Infovekáčik október 2006 – hranie na hudobných nástrojoch 
http://infovekacik.infovek.sk/2006-oktober/zaspievajme.php 

Infovekáčik október 2006 – poznávanie hudobných nástrojov 
http://infovekacik.infovek.sk/2006-oktober/vyskusajme.php 

 

Obrázok 7: Ukážka hudobnej hry z Infovekáčika 

Zadanie 1 Vyskúšajte niektoré z vyššie uvedených aktivít so zvukom 
a hudobnými nástrojmi. V prípade potreby si nastavte 
hlasitosť zvuku vo svojom počítači. 

 

Webové aplikácie ako virtuálne hudobné nástroje 

Webové stránky obsahujú aj aplikácie, v ktorých sa dajú vytvárať, komponovať 
a prehrávať rôzne melódie. Zoznámime sa s dvomi z nich. 

Virtuálny keyboard (virtuálne klávesy) napríklad nájdeme na webovej stránke  
www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm. 
Ponúkajú nám voľbu z jedného z deviatich nástrojov a šiestich rytmov, takţe 
umoţňujú vytvárať rôzne zaujímavé melódie. 

 

Obrázok 7: Virtuálny keyboard 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://infovekacik.infovek.sk/2005-februar/zaspievajme.php
http://infovekacik.infovek.sk/2006-jun/zaspievajme.php
http://infovekacik.infovek.sk/2006-oktober/zaspievajme.php
http://infovekacik.infovek.sk/2006-oktober/vyskusajme.php
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/index.htm
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Na stránke http://ababasoft.com/music/music.html nájdeme online hudobnú 
hru, ktorá nám umoţňuje skladať, prehrávať a upravovať melódiu na piane, 
gitare a bicích nástrojoch. Noty sa na notovú osnovu dopĺňajú samy podľa toho, 
na ktoré klávesy, struny alebo bubny klikáme myšou. 

Túto hudobnú hru si môţeme aj stiahnuť a nainštalovať do počítača, takţe sa 
s ňou dokáţeme hrať aj bez internetového pripojenia. 

  

Obrázok 8: Ukážka z online hudobnej hry 

 

Zadanie 2 Pohrajte sa s webovým virtuálnym hudobným nástrojom 
a vyskúšajte jeho moţnosti. 

Zadanie 3 Zloţte jednoduchú melódiu na online hudobnej hre a pri jej 
prehrávaní meňte  tempo.  

 

Otázka na 
zamyslenie 

Vedeli by ste vymyslieť jednoduchú aktivitu pre ţiakov, pri 
ktorej by ste vyuţili webové virtuálne hudobné nástroje? 

 

Čo sme sa naučili 

V tejto časti sme spoznali vyuţitie počítača, ako hudobného nástroja. 
Zoznámili sme sa s jednoduchými aktivitami s hudbou a hudobnými nástrojmi 
v detskom internetovom časopise Infovekáčik, ale aj webovými online 
hudobnými nástrojmi či hrami. Tieto poznatky majú pre nás význam pri 
vytváraní medzipredmetových vzťahov s hudobnou výchovou a pre pochopenie 

moţností vyuţitia počítača aj na takýto účel. 

 

 

Zahrať si môţeme aj na 
týchto bicích nástrojoch. 

 

http://ababasoft.com/music/music.html
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Video 
V tejto časti sa naučíme pracovať s programom Revelation Sight and Sound – príbehy 
z obrázkov a zvukov (ďalej budeme pouţívať zauţívanú skratku RSS), ktorý ma veľmi 
jednoduché ovládanie a prehľadné prostredie, takţe s ním dokáţu pracovať aj ţiaci 
prvého stupňa základnej školy. 

 

Obrázok 9: Okno programu RSS 

Okrem základnej ponuky sa v okne programu zobrazuje: 

 Hlavný panel, pomocou ktorého postupne vytvárame video. 

 

 Pracovná plocha, ktorá nám zobrazuje obsah pri výbere z ponuky hlavného 
panela. 

 

 Časová os, na ktorú ukladáme obrazové, zvukové, hudobné súbory, ale aj 
titulky a rôzne efekty. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponuka hlavného panela: 

 - klipy a fotografie 

 - zvuky a hudba 

 - panoráma 

 - prechody 

 - efekty 

 - titulky 

 - výsledok 

  
- dopredu a späť 
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 Vlastnosti - panel, pomocou ktorého upravujeme vlastnosti či umiestnenie 
obrázkov, ale aj zvukov vloţených na časovú os.  

 

Zadanie 1 Prezrite si ponuku Hlavného panela. Všímajte si, ako sa pri 
výbere z jeho ponuky mení obsah Pracovnej plochy. 
Dvojklikom na súbory v pracovnej ploche si ich prehrajte 
v Prehrávači. 

Práca s klipmi 

Pri sledovaní rôznych filmov ste si isto všimli, ţe ich dej sa skladá z viacerých 
sekvencií - jednotlivých klipov, ktoré sú vzájomne pospájané a tvoria nejaký 
myšlienkový alebo výrazový celok. Rovnakým spôsobom budeme postupovať aj my 
a pri samotných aktivitách s programom RSS sa naučíme vytvárať vlastné videá. 

Klipy, zvuky, hudbu aj efekty pridávame na jednotlivé stopy časovej osi ich 
premiestnením z Pracovnej plochy pomocou myši. Rovnako pomocou myši aj 
upravujeme ich polohu. Ak chceme nejakú časť odstrániť, označíme ju myšou (raz 
na ňu klikneme) a stlačíme kláves Delete. 

Zadanie 2 Na obrazovú stopu poukladajte klipy s názvami Koniec, 
Oblaky, Tiger. 

Zadanie 3 Vloţte medzi jednotlivé klipy niektoré z vodorovných 
a zvislých prechodov. 

Zadanie 4 Odstráňte jeden z vloţených prechodov a nahraďte ho 
základným prechodom Štvorčeky. 

Zadanie 5 Presuňte klip Koniec na koniec. 

Zadanie 6 Pridajte úvodné titulky a nazvite túto prvotinu Pokus. 

Riešenie Svoju prácu si uloţíme ako Súbor s projektom (*.RSS). 

 

 

 
Ak si pri práci niektorý 
z panelov zatvoríte, 
opätovne sa vám zobrazí na 
ploche pri jeho označení 
v hlavnej ponuke 
Zobrazenie a výbere 
panela. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prechody medzi klipmi sa 
zobrazujú ako vloţené 
obdĺţničky so zobrazením 
prechodu.  Zvislá čiara 
naznačuje presné miesto, 
na ktorom sa pri prehrávaní 
nachádzame a ktoré sa 
zobrazuje v Prehrávači. 
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Zadanie 7 Ku klipu Oblaky pridajte zvuk Vietor. 

Zadanie 8 Pridajte ešte jednu zvukovú stopu a vloţte ku klipu Oblaky 
zvuk Hrom. 

Riešenie Na časovú os môţeme pridávať všetky druhy stôp okrem 
obrazovej. Ak klikneme pravým tlačidlom myši na ikonu 
stopy, zobrazí sa nám ponuka, z ktorej si vyberieme 
Vytvoriť novú stopu. 

 

Zadanie 9 Ku klipu Tiger pridajte z priečinku zvukov Vesmír zvuky 
Marťan1 a Marťan2. 

Zadanie 10 Do hudobnej stopy pridajte hudbu Obyčajné dni. 

Pri vkladaní zvukov a hudby do zvukových a hudobných stôp si môţeme všimnúť aj 
zobrazenie v paneli Vlastnosti. Jeho ponuka nám umoţňuje presne nastaviť 
umiestnenie zvuku alebo hudby a aj ich hlasitosť. Je to dôleţité v prípade, ţe sa 
nám jeden z prekrývajúcich sa zvukov stráca na pozadí iného. Úpravy umiestnenia 
i hlasitosti robíme vţdy na označenom zvuku. 

 

Obrázok 10: Ponuka panela Vlastnosti 

Vloţená hudba má často väčšiu dĺţku ako celé video. V takom prípade ju skrátime 
ťahaním pomocou myši. Ak je naopak hudba krátka, vloţíme ju na časovú os 
viackrát. 

 
V hlavnej ponuke Zvuky 
a hudba sú súbory 
roztriedené podľa tém do 
ďalších priečinkov. 
Nahovorené texty 
v aplikácii a naše nahrávky 
sa budú zobrazovať 
v priečinku označenom 
bodkou. 
 

 

 
Pri vkladaní zvukov do 
videa je dôleţitá presnosť. 
Ľahšie sa nám bude 
pracovať, keď si zobrazenie 
časovej osi prispôsobíme. 
  

 

 
Kliknutím myšou na časovú 
os a otáčaním kolieska myši 
si ju zväčšíme na potrebnú 
veľkosť. 
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Obrázok 11: Úprava dĺžky hudby ťahaním myšou 

Ak sme s doterajším výsledkom našej práce spokojní, môţeme všetky jeho 
komponenty spojiť do výsledného videa. V hlavnom paneli stlačíme tlačidlo 
Výsledok, z ponúkaných moţností uloţenia si vyberieme WMV formát a ponecháme 
Optimálne nastavenie pre tento projekt. 

 

Obrázok 12: Spojenie komponentov do videa 

Po stlačení tlačidla Vytvoriť sa nám otvorí okno pre uloţenie hotového filmu. Takto 
vytvorený film je uloţený v beţnom video formáte a môţeme ho prehrávať na 
ktoromkoľvek počítači. 

 

Obrázok 13: Ukladanie hotového filmu 

Zadanie 11 Nástrojom Výsledok spojte všetky komponenty (video, 
zvuky, hudbu) do výsledného videa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aţ do vytvorenia 
samotného filmu spojením 
všetkých komponentov sme 
mohli pracovať s naším 
súborom Pokus len na 
počítači s nainštalovaným 
programom RSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vytváranie filmu môţeme 
sledovať v osobitnom okne 
a zároveň v Prehrávači. 
 
 
 
 
 
Pre prípadnú potrebu 
upraviť pôvodný film je 
dobré ponechať si svoju 
prácu aj v podobe súboru 
s projektom RSS. 
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Video z fotografií 

V programe Revelation Sight and Sound sa dajú zostaviť videá aj zo statických 
fotografií. Vo fotografiách môţeme imitovať panoramatický pohyb tým, ţe sa 
postupne zväčšuje výrez z fotografie alebo sa výrez vo fotografii určitým smerom 
pohybuje. 

Zadanie 12 Vloţte fotografiu Tatry – panoráma na časovú os. Nastavte 
pohyb po fotografii tak, akoby sa kamera pohybovala po 
fotografii smerom zľava doprava. 

Riešenie Po vloţení fotografie na časovú os vyberieme v Hlavnej 
ponuke tlačidlo Panoráma a v nastavení Panoráma zľava 
doprava. Počiatočné a konečné miesto pohybu sa nám 
zobrazí orámovaním častí fotografie. 

 

Zadanie 13 Zmeňte dĺţku zobrazovania fotografie na 10 sekúnd. 
Pridajte k fotografii hudobný klip. 

Riešenie Dĺţku zobrazovania fotografie zmeníme jej natiahnutím 
myšou po časovej osi. 

 

Zadanie 14 Vytvorte video z troch alebo viacerých vlastných fotografií, 
v ktorom odprezentujete návštevu určitého kraja. 

 

Video dokument 

V tejto časti sa naučíme natáčať videoklipy a zostaviť z nich krátky videopríbeh. Na 
natáčanie jednotlivých klipov pouţijeme webkameru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto začiatku a konca 
pohybu v panoráme vieme 
aj presúvať pomocou myši. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primerane k dĺţke 
zobrazovania sa mení aj 
rýchlosť pohybu po 
fotografii. 
 
 
 

 

 
 
Pred samotným natáčaním 
videoklipov je potrebné 
porozmýšľať o téme alebo 
príbehu celého videa. 
Prirodzene sa ponúkajú 
dokumentárne témy, 
napríklad: dokument 
o sebe, o svojej rodine, 
o svojom okolí, priateľovi. 
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Zadanie 15 Vytvorte krátky video dokument o tomto vzdelávaní. 
Natočte tri videoklipy, kaţdý s dĺţkou trvania pribliţne 10 
sekúnd:  

1. Pohľad okolo seba na ľudí a miestnosť s počítačmi. 

2. Detailný záber jedného človeka ako pracuje 
s počítačom. 

3. Celkový pohľad na skupinu ľudí. 

Riešenie V hlavnej ponuke vyberte Videoklipy a z ponuky na 
Pracovnej ploche nástroj Vytvoriť videoklip. 

 

V novom okne si zvoľte svoje zariadenie pre obraz - svoju 
webovú kameru, zariadenie pre zvuk, ktoré chcete pouţiť 
a stlačte tlačidlo Začať. 

 

Po skončení nahrávania uloţte klip. Pomenujte ho podľa 
vlastného uváţenia. 

Zadanie 16 Videoklipy poukladajte na časovú os a pospájajte vhodnými 
prechodmi. 

 

K videoklipom môţeme pridávať titulky na ich spodnom okraji alebo priamo zvukový 
komentár, ktorý k nim nahráme. Ponuka Zvuky a hudba v hlavnom paneli nám 
umoţňuje nahrávať k jednotlivým videoklipom vlastný komentár. Označíme na 
časovej osi videoklip, ku ktorému chceme komentár nahrať a stlačíme nástroj 
v pracovnej ploche Nahrať rozprávanie. 

Počas nahrávania rozprávania k videoklipu vidíme, ako sa tento prehráva. Vieme 
teda komentovať presne dej na videoklipe, ale aj včas skončiť. Rozprávanie ku 
videoklipu sa automaticky pridá na správne miesto zvukovej stopy. 

 

 

 

Na natáčanie 
videodokumentu i tvorbu 
videoanimácie môţeme 
vyuţiť webovú kameru. 
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Obrázok 14: Výber zariadenia pre zvuk a nahrávanie rozprávania ku videoklipu 

Zadanie 17 Doplňte úvodné a záverečné titulky. Ku kaţdému videoklipu 
pripojte sprievodný komentár (jednu krátku vetu). 

Zadanie 18 Pridajte hudobný sprievod. Výsledok uloţte do súboru typu 
WMV. 

 

Animované videopríbehy 

Pomocou programu Revelation Sight and Sound môţeme nahrávať aj vlastné 
animované videopríbehy. Na snímanie pouţijeme opäť webovú kameru. 

Postupujeme rovnako ako naozajstní filmári pri vytváraní animovaných filmov – 
fotíme za sebou obrázky s veľmi malou zmenou. Na jednu sekundu výslednej 
animácie potrebujeme nafotiť 25 jednotlivých snímok. V hlavnej ponuke vyberte 
Videoklipy a z ponuky na Pracovnej ploche tlačidlo Vytvoriť animáciu. 

 

Obrázok 15: Okno pre vytváranie animácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ţiakov baví aj tvorba 
krátkych animovaných 
filmov s vyuţitím LEGO 
stavebníc. 
 
 
 
 
Animované videopríbehy 
môţeme vytvárať pomocou 
fazuliek, kamienkov, 
gombíkov, či detských 
hračiek. Ak sa tejto činnosti 
chceme viac venovať, je 
potrebné myslieť aj na 
správne osvetlenie. 
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Animáciu môţeme vytvárať zbieraním obrázkov automaticky v nejakom časovom 
intervale alebo postupným fotením. Ak sa nám nejaký obrázok pri fotení nepodaril, 
označíme ho myšou a odstránime stlačením klávesu Delete. 

Zadanie 19 Vytvorte krátky klip fotografovaním obrázkov s malou 
zmenou. Odstráňte chybné snímky a nahraďte ich novými. 

Zadanie 20 Pouţite klip v tvorbe videa a pridajte k nemu titulok. 

Zadanie 21 Do zvukovej stopy pridajte niektorý zo zvukov v priečinku 
Efekty. 

Zadanie 22 Nahrajte krátky zvuk či komentár ku klipu (pozdrav, koniec, 
predstavenie sa...) a pridajte ho do zvukovej stopy. 

Riešenie Z pracovnej plochy ponuky Zvuk a hudba si vyberieme 
nástroj Nahrať zvuk a následne zvukové zariadenie, ktoré 
chceme pouţiť. 

      

Po nahraní zvuku alebo komentára ho uloţíme pod 
zrozumiteľným názvom. 

Zadanie 23 Pridajte hudbu do hudobnej stopy. 

Zadanie 24 V prípade potreby upravte hlasitosť pridaných zvukov 
a hudby. 

Zadanie 25 Nástrojom Výsledok spojte všetky komponenty (video, 
zvuky, hudbu) do výsledného videa. 

 

Otázka na 
zamyslenie 

Viete si predstaviť, ako by ste tento program pouţili, 
napríklad na zaznamenanie priebehu pokusov 
z prírodovedy? 

Čo sme sa naučili 

V tejto časti sme sa naučili vytvárať jednoduché videá, video dokumenty 
a animované videopríbehy, pridávať k nim zvuky, hudbu, pouţívať rôzne 

efekty a spájať ich do celku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripomeňme si, ţe naše 
nahrávky sa budú 
zobrazovať v časti Zvuky 
a hudba v priečinku  
označenom bodkou. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Profesionálny program na 
strih filmov - Pinnacle 
Studio má pracovné 
prostredie podobné ako 
program RSS. Ak vás práca 
s videom baví, nebojte sa 
vyskúšať si aj iné programy 
a vytvoriť tak kvalitnejšie 
filmy. 
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Vytváranie animácií v grafickom editore 
Vytváranie animácií v grafickom editore patrí medzi obľúbené aktivity ţiakov, preto 
je potrebné, aby sme si túto zručnosť osvojili aj my. 

Princíp tvorby animácie je veľmi jednoduchý a jeho základom je nedokonalosť 
ľudského zraku. Tak ako v kine, aj pri animácii sa v rýchlom slede za sebou 
zobrazujú statické obrázky. Ak počet obrázkov zobrazovaných za sebou v jednej 
sekunde prekročí určitú hranicu, ľudský mozog uţ nestačí spracovať predchádzajúci 
obrázok a vzniká takzvaný pretrvávajúci obraz. Zo sledu za sebou idúcich statických 
obrázkov vzniká pohyblivá animácia. 

Tvorba animácie 

Na tvorbu animácií pouţívame pre nás uţ známy grafický editor Revelation Natural 
Art – predstavy z farieb a vzorov (skrátene RNA). Program musíme otvoriť 
v Pokročilej konfigurácií, pretoţe iba toto pouţívateľské rozhranie poskytuje 
nástroje na tvorbu animácií.  

 

Obrázok 16: Panely s nástrojmi programu RNA otvorenom v pokročilej verzii 

 

Obrázok 17: Nástroje pre prácu s animáciou 

Nástroje na prácu s animáciou nám umoţňujú (popis zľava doprava): 

 zobrazenie predchádzajúcej a nasledujúcej fázy, 

 prehranie animácie dozadu, jej zastavenie a prehranie dopredu, 

 pridanie fázy pred alebo za aktuálnu fázu, 

 odstránenie fázy, 

 zobrazenie/vypnutie zobrazenia obsahu, 

 zapnutie/vypnutie zobrazenia umiestnenia základného bodu, 

 zapnutie/vypnutie zobrazenia priesvitiek. 

Pred vytváraním animácie si nastavíme papier cez ponuku Zobrazenie–Nastaviť 
papier. Animácie vytvárame zväčša menších rozmerov, a preto si aj teraz nastavíme 
papier na štýl Animácia. 

 

Obrázok 18: Nastavenie papiera v RNA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pri podrţaní myši nad 
ľubovoľným tlačidlom sa 
objaví plávajúca nápoveď 
s jeho názvom. 
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Jednotlivé obrázky pri animáciách nazývame fázy. Pri tvorbe animácií si zapíname 
zobrazovanie Obsahu, ktorý nám ukazuje všetky fázy animácie.  

 

Obrázok 19: Zobrazenie obsahu s fázami animácie 

Zadanie 1 Pomocou vhodných pečiatok zostavte animáciu kráčajúcej 
postavičky alebo psíka. Postupne vytvorte nové fázy 
a poukladajte do nich príslušné pečiatky. 

Riešenie Na papier vloţíme prvý obrázok kráčajúcej postavičky 
a vycentrujeme ho. 

 

Klikneme na vloţený obrázok pravým tlačidlom myši 
a vyberieme si z ponuky Pridať ako fázu. Tento postup 
opakujeme aţ do pouţitia všetkých fáz animácie kráčajúcej 
postavičky. Nakoniec vymaţeme prvú – prázdnu fázu 
animácie. 

Zadanie 2 Prehrajte animáciu. Zastavte animáciu. 

 

Otázka na 
zamyslenie 

Vedeli by ste medzi pečiatkami nájsť námety na animácie, 
ktoré by mohli ţiaci vytvárať v rámci medzipredmetových 
vzťahov? 

 

 
Najjednoduchší spôsob 
vytvárania animácie je jej 
skladanie z pripravených 
obrázkov v programe RNA. 
Nájdeme ich medzi 
pečiatkami v priečinku 
Animácie. 
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Kreslená animácia 

Pri vytváraní animácie si môţeme jednotlivé fázy aj kresliť. Pouţijeme nástroje na 
kreslenie programu RNA.  

Zadanie 3 Nakreslite animáciu rastúceho kvetu. 

Riešenie Pri vytváraní kreslenej animácie môţeme jednotlivé fázy 
postupne dokresľovať. Predchádzajúcu fázu vţdy najprv 
skopírujeme, pričom pouţijeme príkazy v základnej ponuke 
Úpravy-Kopírovať a Prilepiť za, alebo pouţijeme klávesové 
skratky CTRL+C a CTRL+V. Na kópii fázy dokreslíme ďalšiu 
časť obrázka. Tento postup opakujeme. 

 

 

 

Obrázok 20: Zobrazenie obsahu s fázami animácie rastu kvetu 

Naša animácia sa skladá z ôsmich fáz, pričom kaţdá trvá 100 milisekúnd. Pri jej 
prehrávaní zistíme, ţe sa prehráva veľmi rýchlo. Pre lepší dojem potrebujeme 
zmeniť dĺţku trvania všetkých fáz. Najprv označíme obrázok v Obsahu a v hlavnej 
ponuke v záloţke Animácia vyberieme príkaz Nastaviť trvanie. 

 

Obrázok 21: Postup zmeny trvania fáz animácie 

Zadanie 4 Nastavte trvanie všetkých fáz animácie na 200 milisekúnd. 
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Zadanie 5 Nastavte trvanie poslednej fázy na 1000 milisekúnd. 
Prehrajte si animáciu a pozorujte rozdiel v porovnaní s jej 
predošlou podobou. 

Riešenie Na nastavenie dĺţky jednej fázy môţeme pouţiť 
predchádzajúci postup, pričom označíme len fázu, v ktorej 
chceme zmeniť dĺţku trvania. Jednoduchšie je však urobiť 
dvojklik na časovom údaji tejto fázy, prepísať pôvodný 
údaj na nový a potvrdiť jeho hodnotu stlačením klávesu 
Enter.  

 

 

Program Revelation Natural Art ukladá animácie vo formáte, ktorý vieme čítať len 
v tomto samotnom programe. Po ukončení práce na animácii však potrebujeme 
animácie uloţiť tak, aby sa dali otvárať aj v iných grafických programoch a vkladať 
napríklad aj do prezentácií. Animácie ukladáme v grafickom formáte GIF. 

 

Obrázok 22: Ukladanie obrázka v grafickom formáte GIF 

Animovaný pohyb 

V tejto časti sa zameriame na najjednoduchšie typy animácií, ktoré sa dajú vytvoriť 
pomocou rotácie a posunu alebo zmenou poradia snímok. 

Zadanie 6 Nastavte papier na štýl Animácia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animácie sú beţnou 
súčasťou webových 
stránok, ale aj prezentácií. 
Nemá význam vkladať ich 
do tlačených dokumentov 
(napríklad vypracovaných 
v MS Word). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvárať animáciu 
z nevhodného obrázka 
nemá význam. Ako by sa 
nám páčilo napríklad 
rotujúce auto alebo dom? 
Vţdy musíme zváţiť, akým 
spôsobom ideme animácie 
tvoriť. 
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Zadanie 7 Pomocou grafických nástrojov nakreslite obrázok, pri 
ktorom má význam uvaţovať o jeho rotácii (slnko, kvet, 
včela, motýľ...). 

Zadanie 8 Vytvorte animáciu s ôsmimi fázami a rotáciou o 360o. 

Riešenie V hlavnej ponuke vyberieme záloţku Animácia a príkaz 
Vytvoriť animáciu. 

 

V otvorenom okne zadáme potrebné údaje a stlačíme 
tlačidlo OK. 

 

Program nám sám vygeneruje na základe nášho zadania 8 
fáz.  

 

Zadanie 9 Prehrajte vytvorenú animáciu a pozorujte jej správanie. Je 
všetko v poriadku? Prehráva sa plynulo? 

Zadanie 10 Upravte rýchlosť prehrávania animácie a uloţte ju 
v grafickom formáte GIF. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri automatickom 
generovaní animácie máme 
dve za sebou idúce fázy 
rovnaké. Pri animovanom 
slniečku to je prvá 
a posledná fáza. Preto nám 
animácia na chvíľu akoby 
zastane. Jednu z týchto fáz 
musíme teda odstrániť – 
označíme ju a pouţijeme 
kláves Delete. 
 
 

 

Zapnutie nástroja 

Priesvitky. 



24 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika 

Námet na 
ďalšie 
štúdium 

Vyskúšajte si vytvoriť animáciu, pri ktorej pouţijete aj 
ďalšie moţnosti z príkazu Vytvoriť animáciu (zväčšovanie 
alebo zmenšovanie obrázka, rôzne typy preklopenia...). 

 

Animáciu môţeme vytvárať aj presúvaním nakresleného obrázka alebo obrázka 
z ponuky pečiatok v určitom smere. Pre uľahčenie vytvárania takejto animácie 
pouţívame nástroj Priesvitky (viď obrázok 17). Tie nám umoţnia vidieť polohu 
obrázka v predchádzajúcej fáze, a uľahčia tak jeho nové umiestnenie vo fáze 
nasledujúcej. Posun obrázka v za sebou nasledujúcich fázach má byť len malý, inak 
by sa pri prehrávaní animácie pohyboval veľmi rýchlo a neprirodzene. 

Pri tvorbe animácie posúvaním musíme myslieť na to, ţe presúvaný obrázok má mať 
voľný priestor na posun. Nemôţeme teda samotným obrázkom zabrať celú plochu, 
ktorú máme k dispozícii. Pri vytváraní obrázka môţeme pouţiť aj rôzne tvary 
z pečiatok a nejakým spôsobom ich dokresliť. 

Zadanie 11  Nastavte papier na štýl Animácia a vyberte pre ňu jemne 
zafarbené pozadie. 

Riešenie Pri nastavení veľkosti papiera si vieme rovno vybrať farbu 
pozadia animácie. 

 

Zadanie 12 Na spodnom okraji papiera nakreslite pomocou nástrojov 
na kreslenie loptu. 

Zadanie 13 Zapnite zobrazovanie priesvitiek. 

Zadanie 14 Vytvorte animáciu pohybu lopty vo zvislom smere 
so šiestimi fázami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nástroj Oblasť nám pomáha 
s presúvaním celých 
obrázkov alebo len ich 
častí.  
 

 

 
Na označenie všetkých fáz 
pouţijeme príkaz Označiť 
všetko alebo klávesovú 
skratku CTRL+A. Táto 
skratka všeobecne platí aj 
pri označovaní všetkých 
súborov v priečinku alebo 
celého textu i obrázkov 

v dokumente. 
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Riešenie Prvú fázu skopírujeme. V novovytvorenej fáze obrázok 
lopty ohraničíme nástrojom Oblasť a myšou presunieme 
smerom hore. Vďaka priesvitke uvidíme pôvodnú polohu 
lopty. Postup opakujeme, pričom kopírujeme vţdy fázu, 
ktorú sme vytvorili ako poslednú. 

 

 

Pri prehrávaní animácie z predchádzajúceho zadania si určite všimneme, ţe lopta sa 
nepohybuje plynulo. To preto, lebo sme animovali jej pohyb len v jednom smere, 
a keď sa dostane do najvyššieho miesta, „skočí“ prudko naspäť dole. Fázy polohy 
lopty pri pohybe dole však máme uţ nakreslené, preto ich nemusíme znovu vytvárať, 
len šikovne skopírovať a prevrátiť ich poradie. 

Zadanie 15 Skopírujte uţ vytvorené fázy znovu v obsahu animácie 
a prevráťte ich poradie. 

Riešenie Všetky fázy si naraz označíme a skopírujeme za uţ 
vytvorené fázy.  Následne im prevrátime poradie pomocou 
príkazu z hlavnej ponuky – Animácia–Prevrátiť poradie.  

 

 

Zadanie 16  Odstráňte po jednej zo zhodných fáz v strede a na okrajoch 
obsahu animácie. Nastavte dĺţku trvania všetkých fáz na 
150 milisekúnd a uloţte animáciu pod názvom Lopta vo 
formáte GIF. 

 

 

 

 

 

 

 

Ukáţky z námetov ţiackych 
animácií 
 
Názov obrázka v pečiatkach 
sa zobrazí, ak nad nimi 
krátko podrţíme myš. 
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Otázka na 
zamyslenie 

Čo sa stane, ak pri vytváraní animácie rotáciou obrázka 
vymaľujeme pozadie nejakou farbou?  

Námet na 
ďalšie 
štúdium 

Vyskúšajte si vytvoriť animáciu nejakého prírodného deja 
alebo fyzikálneho javu. 

 

Tvorba animácie kombinovaním obrázkov 

V tejto časti sa naučíme animovať pohybujúci sa objekt, za ktorým sa nachádza 
statické pozadie. Vyuţijeme pri tom obrázky z programu RNA, kde medzi pečiatkami 
nájdeme aj pozadia. 

Zadanie 17 Nastavte papier novej animácie na štýl A5 – Krajina. 

Zadanie 18 V ponuke pečiatok nájdite Pozadia a vyberte si z nich 
pozadie Pole. Vloţte ho na papier a pouţite ho ako 
pozadie. 

Riešenie Kliknite pravým tlačidlom myši na vloţený obrázok pozadia 
a z ponuky príkazov vyberte Použiť ako pozadie 
a Prispôsobiť. 

 

Zadanie 19 Do pozadia povkladajte niekoľko obrázkov zvierat 
a prispôsobte ich veľkosť i polohu. 

Riešenie Pri vkladaní obrázkov na pozadie musíme myslieť na ich 
správnu proporčnú veľkosť. 

 

 
Ak obrázok pozadia len 
myšou zväčšíme na plochu 
papiera, nebude sa správať 
ako pozadie a s presunmi 
ďalších obrázkov budeme 
posúvať aj jeho časti. Preto 
je príkaz Použiť ako 
pozadie pri vytváraní 
animácie dôleţitý.  
 
 
 
 
 
Pri tvorbe animácií 
a pohybovaní obrázkami 
musíme myslieť aj na 
perspektívu. Ak sa od nás 
obrázky vzdaľujú, musia sa 
aj zmenšovať. Naopak pri 
pribliţovaní ich musíme 
primerane zväčšiť. Plošný 
obraz tak nadobudne určitú 
hĺbku. 
 
Ak ohraničíme obrázok 
nástrojom Oblasť, 
dokáţeme ho pomocou myši 
zmenšovať, zväčšovať 
i presúvať. 

 

Pri dvojkliku na obrázku sa 
štvorčeky v ohraničení  
oblasti zmenia na krúţky, 
okolo ktorých vieme 
obrázok otáčať. 

 

Pri ďalšom dvojkliku sa nám 
zmenia krúţky na šípky, 
určujúce smer, ktorým sa 
dá obrázok naťahovať. 
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Zadanie 20 Vytvorte animáciu z pohybujúcich sa zvieratiek. Pri 
zapnutom nástroji Priesvitky meňte ich polohy, veľkosť 
i smer pohybu. 

Riešenie Pri vytváraní animácie postupujeme tak, ako keď sme 
animovali začiatok pohybu lopty. Poslednú fázu vţdy 
skopírujeme a na kópii meníme polohu i veľkosť zvieratiek. 
Nezabudnite na primeraný rozsah pohybu! Slimák sa 
nemôţe pohybovať rovnako rýchlo ako vtáčik. 

 

Takéto vytváranie animácií nevyţaduje od ţiakov výtvarné zručnosti. Pri troche 
trpezlivosti vedia z uţ nakreslených obrázkov vytvoriť zaujímavé práce. 

Zadanie 21 Prehrajte animáciu a upravte jej rýchlosť. 

Zadanie 22 Uloţte svoju animáciu vo formáte GIF. 

 

Otázka na 
zamyslenie 

Vedeli by ste nájsť námety na animácie, ktoré by mohli 
ţiaci vytvárať v rámci medzipredmetových vzťahov? 

Námet na 
ďalšie 
štúdium 

Vyskúšajte si tvorbu aj iných druhov animácií. Pouţite väčší 
formát papiera, napríklad pre animovanie rozprávky. 

 

Čo sme sa naučili 

V tejto časti sme sa oboznámili s tvorbou animácií. Tie sme vytvárali 
z hotových pečiatok, kreslením, alebo skladaním. Naučili sme sa, v akom 

grafickom formáte musíme animácie ukladať. 
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Čo sme sa naučili v tomto module 

Zhrnutie 

Po úspešnom absolvovaní tohto modulu uţ vieme nahrať, upraviť, uloţiť zvuk 
a poznáme aj vieme vyuţívať nástroje na tvorbu a prehrávanie hudby vhodné 
pre mladších ţiakov. Vieme vytvoriť video z uţ nahraných klipov, pridať 
k nemu zvuk, hudbu, titulky a spojiť ich do jedného celku. Vieme vytvoriť 
vlastný animovaný príbeh z nafotených obrázkov, nahrať k nemu zvuk a spolu 
s ostatnými zvukmi, hudbou, titulkami a efektmi vytvoriť animovaný film. 
Vieme vytvoriť kreslenú animáciu a animáciu poskladanú z uţ hotových 
obrázkov. Pri práci s multimédiami vyuţívame uţ osvojené vedomosti 
z predchádzajúcich modulov. Poznatky o práci s multimédiami vieme aplikovať 
pri tvorbe úloh pre svojich ţiakov. 

Preverenie výstupných vedomostí 

Účastník vzdelávania by mal vytvoriť počas tohto modulu v praktických cvičeniach 
tieto výstupné úlohy: 

• nahrať a upraviť zvukovú nahrávku, 
• vytvoriť vlastný krátky animovaný film s pouţitím hudby, zvukov a titulkov, 
• vytvoriť kreslenú animáciu, 
• vytvoriť animáciu poskladanú z obrázkov. 

Mal by vedieť porozprávať o moţnosti vyuţitia multimédií pri vyučovaní na 1. stupni 
ZŠ. 

Hodnotenie účastníkov bude realizované slovne - absolvoval/neabsolvoval. 
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Poznámky 
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Poznámky 
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Poznámky  
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