
Dobrý den všem,

pro tento týden jsem si na Vás vymyslel něco nového. Úkol, na který není v našich hodinách 
čas( ideální je trávit čas s touto prací někde doma v teple a u okna). Tato práce si žádá hodně 
trpělivosti a pozornosti, ale když to všechno zvládnete, budete mít o to větší radost, že jste udělali 
svůj možná první animovaný film- FLIP BOOK. 

Já tomu jako malej teda vždycky říkal hýbací obrázky. No bylo to ještě dávno před 
internetem a na malým městě, tak tam se anglicky nemluvilo nikdy a myslím, že ani nikdy 
nezačne… ale to jsem odběhl.

Co k tomu budete potřebovat a jak na to: 


1) nastřiháte si hodně malých papírů stejného formátu( velikosti), veliké třeba jako tátova platební 
karta; nastříhejte si jich vážně hodně, ať může být Váš kreslený film bohatý na příběh


2) na první obrázek si nakreslete postavu nebo předmět, který bude hlavním hrdinou vašeho 
příběhu, stačí jednoduchá kresba, žádné složité detaily


3) na tento první obrázek si položte druhý papír; na ten překreslete motiv z prvního papíru, který 
ovšem trochu pozměňte, dejte do něj nějaký pohyb… k dokonalému překreslení použijte třeba 
prosvícení obou papírů skrz okno nebo hodně osvícený monitor počítače( ale raději to okno)


4) dál budete pokračovat stále stejně, další a další obrázek překreslovat z toho předchozího, 
vždy však doplněný o nějakou změnu, nějaký pohyb- vznikne Vám tak řada obrázků s jedním 
motivem, který je vždy trochu jiný


5) až budete mít všechny obrázky ze svého příběhu nakresleny, dejte je všechny za sebe, od 
prvního po poslední, na jedné straně je spojte třeba kancelářskou svorkou


6) no a teď už jen rozehrajte svůj film tím, že uděláte rychlé prolistování “knihy”, jako když 
hledáte nějakou konkrétní stránku( rodiče Vám s tím určitě pomohou, tento krok se nějak blbě 
popisuje, ale Vy na to určitě přijdete…)


Co je u tohoto úkolu důležité- jak to správně nakreslit:


	 - všechny obrázky kreslete blíže k jednomu okraji papíru, třeba na pravou stranu

( to proto, abyste mohli na levé straně všechny obrázky k sobě spojit)


posílám zde i odkaz na youtube video, kde je celý proces výroby krásně vidět:


https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY

https://www.youtube.com/watch?v=4Uz58BFl8zE


Mějte se fajn a snad brzy na viděnou


ŠR

https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY
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