
Světelný designer Ints 
dělá všechno pro to, aby 
výsledný efekt obrazu byl 
co nejlepší.

Kontrola záběru na monitoru 
je velmi důležitá. Na něm totiž 
vidíme, jak se bude obraz
zobrazovat našim divákům  
a divačkám.

K vytvoření dokonalé iluze  
pomáhá zelené pozadí 
(green screen), které nám 
po natočení pohádky ve 
studiu umožní, abychom 
do ní mohli vložit pozadí 
od výtvarníka Von 
Dubravaya.

Po natočení příběhu nás ještě 
v rámci postprodukce čekalo 
dabingové studio. Tento 
náročnýproces předabování celé 
inscenace jsme zvolili proto, aby každá 
anglická replika byla co nejvíce srozumitelná. 
Nahrávací studio měl na starost hudebník Robo Mankovecký. 
Zvuk, který nahrál, spojil později pan kameraman s obrazem.

Herec Lukáš “Pucho” 
Puchovský přemýšlí, 
jak ztvárnit další scénu. 
Všechno musí být
dokonale promyšlené 
a připravené a někdy je to doopravdy velký oříšek. Zejména když si Vejce 
usmyslí, že je unavené a nechce se mu už vandrovat.

Zažijte se svými žáky jedinečné propojení divadla s výukou 
anglického jazyka prostřednictvím online aplikace. Její 
součástí je speciálně zpracovaný videozáznam klasické 
lidové pohádky s velkým množstvím vizuálně zajímavých 
animací, ve kterých ožívá příběh malého vajíčka, které se 
rozhodlo vydat na vandr. Během svého putování potkává 
sedm zvířátek – kamarádů, s jejichž pomocí není žádná 
překážka nepřekonatelná. Příběh o přátelství a odvaze je 
zpracován pomocí loutek a má přiblížit nejen příběh, ale 
i samotný anglický jazyk našim nejmenším diváčkům.

Zaměření představení:
 
Témata: zvířata, barvy, pocity, slovesa pohybu
Gramatika: předložky místa, jednoduchý přítomný čas, 
průběhový přítomný čas, otázky, stupňování přídavných 
jmen

 · veselá loutková pohádka
 · celá v jednoduché angličtině
 · speciálně určená pro žáky I. stupně ZŠ
 · 8 hravých anglických cvičení

A takto vypadá naše studio, 
kde celý příběh vzniká. 
Kameraman Petr neúnavně 
hledá ty nejlepší záběry pro 
všechny loutkové i lidské 
herce.

„Aplikace měla u dětí velmi dobré ohlasy, vydržely se soustředit 
celou dobu. Po technické stránce jsme neměli absolutně žádné 
problémy. Žáci pracovali s aplikací ve škole (jeden žák - jeden 
počítač). Díky sluchátkům se navzájem nevyrušovali a já jsem 
zvládla pomoci se spuštěním několika menším skupinám 
najednou. To mi vyhovovalo na 100 %. Určitě něco podobného 
uvítáme i v budoucnosti.“

 „...pohádka se dětem moc líbila. Byla jsem překvapená, 
co nerozuměli si domysleli, úkoly zvládli na maximum (řekli, 
že stačilo znát jedno slovo z toho spojení a věděli význam), 
děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů v práci. Je to super.“

„Viděli jsme obě verze, pro nižší i vyšší stupeň. Obě byly  
hezky zpracované, prokládané různými cvičeními  
na zopakování slovíček a kontroluporozumění. I komunikace 
ohledně objednávek je více než vstřícná. Tuto společnost můžeme 
s klidným svědomím doporučit. Děkujeme a těšíme se na kulturní 
zážitek příští rok.“ ZŠ Velim

průvodce anglickou 
interaktivní online pohádkou

Interaktivní anglická loutková pohádka s cvičeními

Jaké jsou zkušenosti učitelů a učitelek?

Ukázky z cvičení:

Fotogalerie:
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