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Vitaj v Kreslenom sprievodcovi 
animovaným filmom. Toto je 
interaktívna strana brožúrky. 

Je určená na to, aby ti 
pomohla objavovať kúzla 
animácie. Navrhli sme ju tak, 
aby knižka fungovala aj keď 
túto časť úplne odstrihneš.

Smelo teda vyfarbuj, strihaj, 
lep, skladaj a vyskúšaj všetky  
úlohy, ktoré ti táto knižka 
ponúka.

Animácia je skutočne pre 
každého, len sa nechaj viesť 
svojou zvedavosťou 
a fantáziou.



Čo je animácia?
Vyskúšaj si
 Thaumatrop 
 Zootrop 
 Flipbook
Čo potrebuješ na výrobu filmu?
 Základné technické vybavenie
 Mierne pokročilé technické vybavenie
 Pokročilé technické vybavenie
Techniky 
 Stop-motion 
 Papieriková animácia 
 Plastelínová animácia
 Pixilácia
Čo je storyboard a prečo ho potrebuješ?
Čo je postprodukcia a potrebuješ ju?
Časté chyby pri animácii a ako sa im vyhnúť
Slovník

Flibook a vystrihovačka na každej strane
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Animácia znamená rozpohybovanie 
predmetov, ktoré sa bežne nehýbu.
Rozpohybovať môžeš napríklad 
ceruzky, panáčikov alebo obrázky.

Keď sa séria obrázkov alebo foto-
grafií, medzi ktorými je malá zmena, 
pustí rýchlo za sebou, nášmu oku 
sa zdá, akoby sa objekty hýbali.

?

Takto funguje aj film!

Na kraji stránky vidíš obrázok. 
Zatiaľ sa nehýbe, ale skús 
rýchlo prelistovať stránky 
a uvidíš, čo sa stane.

na ďalšej strane ťa čaká návod
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thaumatrop 



Thaumatrop je optická hračka v tvare kolieska s obrázkom na každej 
strane. Keď sa koliesko pomocou šnúrky alebo gumičky rýchlo pre-
klápa, vzniká ilúzia, pri ktorej sa tvojmu oku zdá, že oba obrázky 
sú nakreslené na jednej strane kolieska.

Pozor, jeden z obrázkov musí 
byť nakreslený hore nohami!

Thaumatropom otáčaj šúľaním 
gumičiek a pozoruj, ako sa dva 
obrázky „zázračne“ spoja.

vystrihni a vyrob si sám/sama
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thaumatrop 



Tvoje oko nedokáže vnímať rýchlo sa striedajúce obrázky jednotlivo. 
Thaumatrop ilustruje, že keď sa dva obrázky rýchlo striedajú, v oku 
ti splývajú do jedného obrázka.

Vďaka tejto nedokonalosti
ľudského oka môžu existovať
animované filmy. 

Animované filmy sú vlastne 
len statické obrázky, ktoré 
po rýchlom pustení za sebou 
vytvoria ilúziu, že sa hýbu.
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Zázrak, však?

thaumatrop 

vystrihni a vyrob si sám/sama



Zootrop je valec s okienkami, v ktorom je pás 
s obrázkami. Keď sa valec roztočí a pozrieš sa na 
obrázky cez okienka, bude sa ti zdať, že sa hýbu.

Vytlač si alebo prekresli na 
tvrdý papier prílohy z konca 
príručky a z nich potom zostav 
svoj vlastný zootrop. 

.
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lepiacu
pásku

nožnice

Budeš potrebovať: 

thaumatrop 

vystrihni a vyrob si sám/sama



Spoj dve časti na plášť 
valca, pripoj ich na kruh.

Cez stred kruhu prepichni 
pripináčik a zapichni ho 
do ceruzky s gumou.

Prvý a posledný obrázok by 
mali na seba nadväzovať.

Do zootropu vlož vtáčika,
ktorý je na pravej strane, 
alebo si môžeš nakresliť 
vlastnú animáciu do voľného 
pásika v prílohe na konci 
príručky.
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Sleduj!

zootrop 

1.



Flipbook je malá knižočka alebo miniblok, v ktorom 
je ukrytá animácia jednoduchého príbehu.

Zober si malý bloček s dostatočným 
počtom strán (aspoň 50).

Na poslednú stranu bločku nakresli 
obrázok (napr. semienko).

Na predposlednú stranu nakresli 
ďalší obrázok, len trochu zmenený
(napr. semienko s malými lístočkami).

Na ďalšej strane sa lístočky budú zväčšovať, 
potom sa objaví už aj stonka, potom púčik
a potom kvetinka, k nej priletí včielka...

Skús naanimovať napr. rastúcu kvetinku, 
idúce auto, mávajúcu postavičku, tváričku, 
ktorá sa zmení zo smutnej na veselú,...
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Budeš potrebovať: 

zootrop 

2.



Pri kresbe je vhodné využívať prevažne 
pravú polovicu stránky (vzdialenejšiu 
od väzby bločku). Čím bližšie je kresba 
k väzbe, tým horšie ju pri listovaní 
vidíš.

Animáciu vo flipbooku vytváraš 
presne tak, ako je nakreslený 
obrázok tu dole.

Pri animovaní pohyb preháňaj, 
aby bol výraznejší.

Čím viac obrázkov medzi fázami 
pohybu nakreslíš, tým bude pohyb 
pomalší.
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Ak potrebuješ vidieť obrázok na 
predchádzajúcej strane, polož 
svoj flipbook na okno – stranu 
ti presvieti a bude sa ti ľahšie 
animovať.

Ak sa na stránkach flipbooku 
nejaký tvar opakuje, vytvor 
si maketu.

Maketu si vystrihni, podkladaj 
pod každú novú stranu flipbooku 
a jednoducho obkresľuj.

.
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Vďaka nej budú mať všetky 
obrázky rovnakú veľkosť i tvar. 
Aby bola maketa dobre viditeľná, 
môžeš kresbičku obtiahnuť čiernou 
fixkou.

Maketu si vždy poriadne pridržia-
vaj, aby sa ti pod stranou pri 
prekresľovaní nehýbala.

papieriková 
animácia

návod na strane č. 15 



Akýkoľvek smartfón s fotoapa- 
rátom a možnosťou inštalácie
aplikácií. Na mobil nainštaluj 
aplikáciu na tvorbu videa zo 
sekvencie fotiek.

Statív – akákoľvek stabilná 
trojnožka a adaptér na držiak 
mobilu. Klasický vysoký statív 
je najuniverzálnejšie použiteľný. 
Ak statív nemáš, vyrob si ho.
Návod nájdeš na ďalšej strane.
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To je všetko, čo ti na animáciu 
treba. S takýmto základom sa dá 
začať v každej domácnosti!

fotoaparát

statív

webkamera

Základné technické vybavenie:

papieriková 
animácia



Ak statív nemáš k dispozícii, dá sa jednoducho 
vyrobiť, napr. z kartónovej rolky od toaletného 
papiera alebo z papierového pohárika..
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papieriková 
animácia



Webkamera – uhol snímania si 
nastavuješ sám/sama, takže 
určite treba webkameru, ktorá 
je samostatná (nie zabudovaná 
v notebooku). Čím väčšie 
rozlíšenie webkamery, tým 
kvalitnejší obraz. 

Statív – niektoré webkamery 
majú vlastné stojančeky, takže 
možno ho ani nebude treba.

Toto nastavenie je 
zlatou strednou cestou. 
Nie je finančne nákladné 
a je ľahko realizovateľné 
aj v bežných podmienkach.

Počítač – z praktického 
hľadiska je lepšie mať 
k dispozícii notebook ako 
stolový počítač. Parametre 
notebooku stačia na úplne 
základnej úrovni. Nainštaluj 
na ňom program, ktorý ti 
umožní snímať fotky priamo 
v počítači, aby si videl/a 
na počítači to, čo vidí 
kamera.

Potrebné programy nájdeš 
aj zdarma na internete.

.
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Mierne pokročilé technické vybavenie:

papieriková 
animácia

návod na strane č. 15 



Pre dobrý výsledok pri 
animácii je dobré mať 
stabilné osvetlenie. 

Pokročilé technické vybavenie:

Fotoaparát – s fotoaparátom 
dosiahneš profesionálnejšie 
výsledky z pohľadu kvality 
fotografie. Správny fotoaparát 
umožní prepojenie s počítačom, 
podobne ako pri webkamere.
Uvidíš to, čo vidí kamera, 
Musí mať funkciu Live View 
(živý náhľad). 

Statív - keďže budeš používať 
pomerne veľký fotoaparát, 
rozhodne odporúčame štandardný 
statív. 

.
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Počítač – s programom pre 
fotenie a tvorbu sekvencií. 
Toto vybavenie ti umožní 
káblom prepojiť počítač s 
fotoaparátom. Na monitore 
počítača uvidíš, čo sa deje 
pred kamerou a cez počítač 
dokážeš kameru ovládať. 

papieriková 
animácia



Stop-motion je technika animácie, ktorou oživuješ 
neživé predmety pomocou fotografií. 
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Vieš naanimovať jablko, 
ako sa samo zje?

Názov je odvodený od toho, že objekt odfotíš (stop)
a pohneš o kúsok (motion), potom znova odfotíš, 
pohneš, odfotíš, pohneš, atď. Keď sa sekvencia 
obrázkov pustí rýchlo za sebou, vznikne ilúzia pohybu. 

Pri objektovej animácii 
animuješ rôzne veci, ktoré 
máš okolo seba. 

Alebo ceruzky, ktoré letia 
ako rakety?

papieriková 
animácia



Papieriková animácia funguje tak, 
že namiesto predmetov animuješ 
papierikovú postavičku. 
Napríklad takú, akú vidíš tu. 

Všetky časti tela, ktorými bude 
postavička hýbať, musia byť 
nakreslené a vystrihnuté oddelené 
od tela. 

Postavičku môžeš vyrobiť aj 
z výstrižkov z letákov alebo 
časopisov.

.
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papieriková 
animácia



Na spojenie častí postavičky 
použi lepiacu hmotu/lepiacu 
gumu, aby sa s jej časťami 
dalo hýbať.

Animátori túto hmotu nazývajú 
„šušníkmi“ a kedysi si ju 
vyrábali zoškrabávaním vnútornej 
strany lepiacej pásky.

Je to hmota, ktorá sa používa 
na lepenie plagátov tak, aby 
sa potom dali odstrániť. Dá sa 
kúpiť v každom papiernictve.

Papierikovú bábku si potom 
položíš naležato na pozadie
a snímaš ju zvrchu.

.
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papieriková 
animácia



Plastelína je skvelým materiálom na animáciu – môžeš ju modelovať 
alebo z nej vytvoriť bábku vystuženú drôtom.

Vieš naanimovať, ako tvoja postavička zmizne? Po každej fotke uber 
kúsok zospodu postavičky, až kým nezmizne.

Alebo skús svoju postavičku premeniť na niečo iné.

Na animovanie je dobrá bezparafínová 
plastelína, ktorá nie je mastná 
a nerozpúšťa sa pri teple.
Dá sa kúpiť aj v bežnom papiernictve.

.
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papieriková 
animácia



Ak chceš pracovať s postavičkou 
ako s bábkou, vystuž ju drôtom.

Vytvor jej kostričku a tú potom 
obaľ v plastelíne. Daj si pozor 
na to, aby bábka vedela stáť. 
Sprav jej dosť veľké nohy.

Profesionálni animátori prichytávajú bábku k podkladu 
pomocou vyvŕtaných dier. Ty si môžeš podklad spraviť 
z polystyrénu alebo korku, do ktorého zapichneš nožičky 
postavy.

Scénu, do ktorej vložíš svoje 
postavičky, môžeš vytvoriť 
v škatuli.

Daj si pozor, aby sa ti pri 
animovaní nič nehýbalo. 
Odporúčame ti prilepiť statív
k stolu, aby sa nehýbal, keď 
budeš stláčať spúšť.

Existujú aj bluetooth spúšte, 
ktorými môžeš zachytávať obrázky 
bez toho, aby si sa fotoaparátu 
alebo mobilu dotýkal/a.

.
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papieriková 
animácia



Pixilácia je technika, pri ktorej animuješ živých hercov. 
Miesto bábky skrátka použiješ seba alebo svojich kamarátov.

Naanimuj sa napríklad, ako lietaš! Stačí, keď ťa niekto odfotí 
uprostred skoku, posunieš sa o kúsok ďalej a znova ťa odfotí... 
a potom znova... a znova... až z toho vznikne pixilácia.

Alebo urob animáciu, ako tvoji 
kamaráti vychádzajú zo škatule.

Vytvor s kamarátmi stoličkového 
hada, ktorý sa bude vinúť po 
priestore.

.
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papieriková 
animácia



Storyboard je kreslený scenár, kde sú rozkreslené zábery. Je v ňom 
zaznačený pohyb a opísaná akcia.

Keď chceš animovať príbeh, je dôležité, aby si presne premyslel/a, 
ako bude tvoja animácia vyzerať a čo sa v nej bude diať. 
Storyboard je nástroj, ako sa so štábom dohodnúť, čo presne ideš robiť. 

Storyboard je jednoduchšie upraviť, ako vstupovať do animácie. Ak túto 
fázu zanedbáš, môže sa stať, že príbeh bude pre diváka nepochopiteľný.

Vyzerá trochu ako komiks. Nemusí však byť vykreslený do detailu. 
Dôležité je, aby si vedel/a, čo sa bude v scéne diať, kam sa 
postavičky budú posúvať..

.
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storyboard



Jeden obrázok zvyčajne zobrazuje jeden záber.

Ak je záber rozkreslený na viac obrázkov, sú 
označené jedným číslom.

Postavy, ktoré sa hýbu, majú šípkou naznačenú 
trajektóriu pohybu.

Pod každým obrázkom je opis situácie, ktorá sa 
v zábere deje. Dôležité je zachytiť aj
zvuky.

Pri tvorbe svojho storyboardu 
môžeš použiť aj náš vzor po
bokoch strán.

.
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storyboard



Postprodukcia je proces, ktorým skladáš nakrútený film do jedného 
celku. Spravidla začínaš s postprodukciou až po tom, ako si 
naanimoval/a všetky zábery (časti). V procese postprodukcie zoraď 
naanimované časti tak, aby dávali zmysel. 

Postupuj podľa storyboardu. Niekedy však prídeš na to, že scény 
potrebuješ dodatočne upraviť. Niektoré časti môžeš spomaliť alebo 
zrýchliť.

Zábery môžeš zopakovať, alebo vytvoriť tzv. slučku (po anglicky 
„loop“). Neboj sa úplne odstrániť časti, ktoré nedávajú zmysel alebo 
sa v nich vyskytla nejaká chyba (napríklad „zabudnutá ruka“ animátora).

Pri postprodukcii môžeš 
pridať zvuky. 
Nezabudni tiež na úvodné
a záverečné titulky.

.
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storyboard



Ak potrebuješ niečo vo filme upraviť, čo sa ti nepodarilo
počas nakrúcania, a ak chceš, aby mal tvoj film zvuky
a titulky, určite áno. 

Potrebuješ teda postprodukciu?

.
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Keď máš „hotovo“, pozvi všetkých kamarátov, kamarátky,
babky, dedkov, rodičov, domácich miláčikov na premietanie.

Nezabudni sa svojimi 
výtvormi pochváliť
a pošli nám ich na
info@festivalbab.sk

Ak robíš len jednoduchú animáciu
jedného záberu, postprodukciou
sa vôbec nemusíš zaoberať. 
Niektoré mobilové aplikácie
umožňujú nahrať zvuky priamo do 
mobilu k animácii.

storyboard



Výsledná animácia má trasľavý obraz – spôsobili to problémy so
stabilitou kamery. Často v nadšení z tvorby nechtiac drgneš do
statívu alebo posunieš stôl. Dôležité je dodržiavať pravidlo, 
že pri animovaní sa pohybuješ pomaly a opatrne. Pri animovaní
sa neopieraj o stôl, keďže jeho vrchná doska je pružná a môže
spôsobovať trasenie. 

Vo výslednej animácii sú ruky - občas sa animátori pozabudnú. 
Kameraman by mal kontrolovať, aby v zábere neboli ľudia či
predmety, ktoré doň nepatria. Ak sa ale stane, že na niektorom 
z obrázkov je niečo, čo tam nemá byť, odfoť tento obrázok
znova. Vystrihnúť alebo vymazať fotografiu v postprodukcii 
sa dá jednoducho, „prirobiť“ sa však už nedá. 

Animácia bliká - problém so stabilným osvetlením. Počas animova-
nia by sa nemali meniť svetelné podmienky. Je preto dobré mať 
zatemnené okná, keďže denné svetlo sa môže v priebehu 
nakrúcania meniť. Pri dosvecovaní je dobré používať LED svetlá,
keďže sú stabilné a neblikajú ako bežné žiarovky. 

Výslednej animácii diváci nerozumejú – dej je príliš kompli-
kovaný. Začínaj vždy jednoduchými etudami. Príbeh by sa mal 
dať vyjadriť jednou alebo dvomi vetami. Pomôže ti storyboard. 
Príbeh by sa mal zmestiť na dve A3 storyboardy (do 12 obrázkov). 
Problémom by mohlo byť aj nesprávne záberovanie.

.
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storyboard



Obraz je neostrý - Ak používaš fotoaparát-zrkadlovku, vždy
ju nastav na manuálne ostrenie. Pri mobiloch a webkamerách
môže byť problém so šošovkou, ktorá nemá dostatočnú hĺbku
ostrosti. Kameru umiestni ďalej od predmetov, ktoré snímaš. 

Animácia je príliš rýchla - Zmeň rýchlosť prehrávania v mobile/ 
počítači na 10 FPS. Aby bol pohyb plynulý, potrebuješ aspoň 
10 - 12 fotiek na jednu sekundu filmu (profesionáli používajú 
24 obrázkov za sekundu). Ak toto premietanie spomalíš, obraz 
už bude sekať. Tipy na animovanie: ak animuješ pomalý pohyb 
(napr. slimáka), sprav viac fotiek. Menej fotiek (frameov) zase 
znamená rýchlejší pohyb. Pohyb sa dá v postprodukcii zrýchliť.
So spomalením je to zložitejšie, keďže môže začať obraz sekať.

.
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storyboard



Flipbook: malá knižočka alebo mini-blok, v ktorom je ukrytá animácia.

Frame: jedno políčko vo filme, pri animácii je to jeden obrázok.

FPS: frames per second, počet obrázkov premietaných za sekundu (pro-
fesionáli používajú 24 FPS, tebe pre plynulý pohyb stačí 12 FPS).

Námet: nápad, o čom film bude.

Pixilácia: technika animácie, ktorá využíva živých hercov ako objekty 
pre animáciu. Herec sa stáva žijúcou bábkou a každý nasledujúci snímok 
pomaly mení svoju pózu.

Postprodukcia: „po-výroba“, všetko to, čo sa deje po nakrúcaní filmu. 
Je to strih, ozvučenie, titulkovanie a pod. Je to proces, ktorým sa 
skladá nakrútený film do jedného celku.

Scenár: textová predloha pre film, zvyčajne aj so scénickými 
poznámkami.

Stop-motion: technika animácie, pri ktorej reálny objekt medzi jednot-
livými snímkami ručne upravuješ alebo posúvaš o malé úseky tak, aby 
po ich rýchlom pustení za sebou vznikol dojem pohybu. Touto technikou 
môžeš animovať takmer čokoľvek. 

.
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Storyboard: obrázkový scenár, podobný 
komiksu. Zaznamenáva uhly záberov, 
ktoré postavy a prostredie v zábere 
vidno, a opisuje, čo sa deje.

Záber: časť filmu medzi dvoma strihmi. 
Ukazuje kontinuálnu akciu bez prerušenia.

storyboard
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z tohto pásika si vytvor vlastnú animáciu 

Vytlač alebo prekresli na tvrdý papier 1. časť 



.

.
tu prilep 

Vytlač alebo prekresli na tvrdý papier 2. časť 

tu prilep 


