
POPIS AKTIVITY PODPISY

9 Filmové žánry. Vyberu si jeden příběh. Natočím ho v pěti různých fi lmových 
žánrech (např. pohádka, drama, komedie, horor, sci-fi , groteska, western…).

Já

Patron/ka

10 Soutěž. Zúčastním se se svým natočeným snímkem nějaké amatérské 
soutěže (Polibku múzy, Mladé kamery apod.).

Já

Patron/ka

11 Krátký fi lm. Vyrobím krátký fi lm technikou focené animace (stop-motion).
Já

Patron/ka

12 Názory. Napíši alespoň deset recenzních příspěvků na fi lmy na csfd.cz 
nebo imdb.com.

Já

Patron/ka

13 Recenze. Napíši recenzi na fi lm do skautského časopisu (oddílového, 
střediskového nebo celostátního).

Já

Patron/ka

14 Autorská práva. Zjistím, jak fungují autorská práva a za jakých podmínek 
můžu použít jaké záběry nebo hudbu. Pro natočený sestřih ze života oddílu 

vyberu vhodnou hudbu, kterou smím pro takovéto účely použít.

Já

Patron/ka

15 Televizní žánry. Podívám se na několik zpráv a reportáží na různých vysí-
lacích kanálech. Natočí alespoň jednu zprávu a jednu reportáž.

Já

Patron/ka

16 Jsem patronem/patronkou této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Já

Patron/ka

17 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/

/patronkou  vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)

Já

Patron/ka

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky     

Starší skauti a skautky          

Roveři a rangers              

(2)

(5)

(8)

(2)

(4)

(6)

Skautská odborka DIVADELNÍK/DIVADELNICE UMĚLECKÉ

CÍL: Ti, kteří by chtěli nosit tuto odborku, musejí prokázat, že rozumějí fi lmu 
ze všech stran. Musejí ovládat techniku, umět natáčet, stříhat, ale i vědět, jak se 
fi lm vyrábí od A do Z a co se děje ve světě fi lmu. A to vše musejí umět předávat 
i ostatním v oddíle.

FILMAŘ/FILMAŘKA
Skautská odborka

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vedení oddílu

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA 

MOJE JMÉNO 

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity. 
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

 Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
 Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
  Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.



ZADÁNÍ AKTIVITY
CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?

PODPISY

A Základní funkce. Předvedu a vy-
světlím družině možnosti použití 

a nastavení kamery (fi lmové, video, 
ve fotoaparátu nebo v chytrém telefo-
nu): nastavení formátu, rozlišení, počet 
snímků, natavení teploty chromatičnos-
ti (bílé). Vysvětlím rozdíl ve formátech 
PAL, FullHD, 4K.

•  Umím správně nastavit kameru 
pro natáčení a přizpůsobit ji změnám 
v osvětlení. 

•  Znám a umím využít základní fi lmař-
ské pojmy jako je hloubka ostrosti, 
nastavení bílé.

Já

Patron/ka

B Zpracování videa. Předvedu 
družině střihový program, ve které 

zpracovávám natočený materiál. Sezná-
mím je s jednoduchým střihem, ukážu, 
jak se výsledek exportuje.

•  Pomocí počítače, tabletu dokážu 
sestřihat natočený materiál.

•  Znám vhodné formáty pro export.

Já

Patron/ka

C Zásady střihové skladby. Ukážu 
družině jednotlivé záběry „celek, 

polocelek, detail, polodetail“ a jak se 
správně používají. Pravidlo osy ukážu 
na nějakém příkladu.

•  Dokážu sestřihat natočený materiál 
podle střihových zásad a rozumím 
střihu v ose.

Já

Patron/ka

D Umístění videa. Umístím video 
na webové stránky (např. Vimeo, 

YouTube, Facebook) tak, aby si ho 
mohli přehrát ostatní. Odkaz na video 
soukromě pošlu někomu jinému.

•  Umím poslat video a umístit ho 
na webové stránky.

•  Znám stránky, které slouží k umísťová-
ní videa (Vimeo, Youtube, Facebook).

•  Umím video zpřístupnit na internetu.
•  Umím video soukromě předat dál.

Já

Patron/ka

E Filmový přehled. Vyberu deset 
fi lmů podle klíče, který si sám 

zvolím a dobře zdůvodním. Připravím 
pro družinu pásmo ukázek z těchto 
fi lmů a zajímavý kvíz.

•  Mám přehled o české a světové kine-
matografi i. 

Já

Patron/ka

F Natočení reportáže. Natočím 
reportáž z činnosti oddílu/střediska 

(oddílová výprava, závody, středisko-
vá akce). Zachytím všechny klíčové 
okamžiky výpravy, výslednou reportáž 
opatřenou komentářem veřejně promít-
nu (na schůzce, na jiné akci, …).

•  Dokážu kompletně zdokumento-
vat vybranou událost a vhodně ji 
 okomentovat.

Já

Patron/ka

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Oddílová fi lmařina. Po dobu alespoň jednoho roku pravidelně natáčím čin-
nost oddílu a umisťuji své reportáže na web.

Já

Patron/ka

2 Návštěva fi lmu. Zorganizuji pro družinu návštěvu kina. Vyberu kvalitní fi lm 
(např. oceněný Oscarem, podle kritiky, tématu, co řešíme apod.).

Já

Patron/ka

3 Filmové efekty. Na ukázce vhodně použiji přechodové efekty (prolnutí, 
stírání, vložení, apod..) a další úpravy videa (černobílý fi ltr, barevné korekce, 

úprava rychlosti).

Já

Patron/ka

4 Doplňky ke kameře. Své družině předvedu doplňky při natáčení a vysvětlím 
použití některého rozšiřujícího příslušenství kamery (např. stativ, odraznou 

desku, světlo).

Já

Patron/ka

5 Tvorba fi lmu. Vytvořím přehled nejčastějších funkcí, které se vykonávají 
při natáčení fi lmu (režisér, scénárista, herci,…). Každému z družiny dám jednu 

z těchto rolí a společně pak natočíme fi lm. Při natáčení si členové a členky družiny 
tyto role vyzkoušejí.

Já

Patron/ka

6 Scénář. Sepíši scénář krátkého fi lmu. Alespoň jednu scénu z něj natočím.
Já

Patron/ka

7 Režiséři a režisérky. Připravím pro družinu hru, ve které bude úkolem poznat 
režiséra či režisérku fi lmu. Hra bude obsahovat min. tři české a tři světové 

režiséry či režisérky.

Já

Patron/ka

8 Hlavní fi lmové festivaly. Doporučím kamarádům různé fi lmové festivaly 
a popíši, co se na nich děje.

Já

Patron/ka

UKAŽ SE (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 

Skautská odborka DIVADELNÍK/DIVADELNICE Skautská odborka DIVADELNÍK/DIVADELNICE



ZADÁNÍ AKTIVITY
CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?

PODPISY

A Základní funkce. Předvedu a vy-
světlím družině možnosti použití 

a nastavení kamery (fi lmové, video, 
ve fotoaparátu nebo v chytrém telefo-
nu): nastavení formátu, rozlišení, počet 
snímků, natavení teploty chromatičnos-
ti (bílé). Vysvětlím rozdíl ve formátech 
PAL, FullHD, 4K.

•  Umím správně nastavit kameru 
pro natáčení a přizpůsobit ji změnám 
v osvětlení. 

•  Znám a umím využít základní fi lmař-
ské pojmy jako je hloubka ostrosti, 
nastavení bílé.

Já

Patron/ka

B Zpracování videa. Předvedu 
družině střihový program, ve které 

zpracovávám natočený materiál. Sezná-
mím je s jednoduchým střihem, ukážu, 
jak se výsledek exportuje.

•  Pomocí počítače, tabletu dokážu 
sestřihat natočený materiál.

•  Znám vhodné formáty pro export.

Já

Patron/ka

C Zásady střihové skladby. Ukážu 
družině jednotlivé záběry „celek, 

polocelek, detail, polodetail“ a jak se 
správně používají. Pravidlo osy ukážu 
na nějakém příkladu.

•  Dokážu sestřihat natočený materiál 
podle střihových zásad a rozumím 
střihu v ose.

Já

Patron/ka

D Umístění videa. Umístím video 
na webové stránky (např. Vimeo, 

YouTube, Facebook) tak, aby si ho 
mohli přehrát ostatní. Odkaz na video 
soukromě pošlu někomu jinému.

•  Umím poslat video a umístit ho 
na webové stránky.

•  Znám stránky, které slouží k umísťová-
ní videa (Vimeo, Youtube, Facebook).

•  Umím video zpřístupnit na internetu.
•  Umím video soukromě předat dál.

Já

Patron/ka

E Filmový přehled. Vyberu deset 
fi lmů podle klíče, který si sám 

zvolím a dobře zdůvodním. Připravím 
pro družinu pásmo ukázek z těchto 
fi lmů a zajímavý kvíz.

•  Mám přehled o české a světové kine-
matografi i. 

Já

Patron/ka

F Natočení reportáže. Natočím 
reportáž z činnosti oddílu/střediska 

(oddílová výprava, závody, středisko-
vá akce). Zachytím všechny klíčové 
okamžiky výpravy, výslednou reportáž 
opatřenou komentářem veřejně promít-
nu (na schůzce, na jiné akci, …).

•  Dokážu kompletně zdokumento-
vat vybranou událost a vhodně ji 
 okomentovat.

Já

Patron/ka

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Oddílová fi lmařina. Po dobu alespoň jednoho roku pravidelně natáčím čin-
nost oddílu a umisťuji své reportáže na web.

Já

Patron/ka

2 Návštěva fi lmu. Zorganizuji pro družinu návštěvu kina. Vyberu kvalitní fi lm 
(např. oceněný Oscarem, podle kritiky, tématu, co řešíme apod.).

Já

Patron/ka

3 Filmové efekty. Na ukázce vhodně použiji přechodové efekty (prolnutí, 
stírání, vložení, apod..) a další úpravy videa (černobílý fi ltr, barevné korekce, 

úprava rychlosti).

Já

Patron/ka

4 Doplňky ke kameře. Své družině předvedu doplňky při natáčení a vysvětlím 
použití některého rozšiřujícího příslušenství kamery (např. stativ, odraznou 

desku, světlo).

Já

Patron/ka

5 Tvorba fi lmu. Vytvořím přehled nejčastějších funkcí, které se vykonávají 
při natáčení fi lmu (režisér, scénárista, herci,…). Každému z družiny dám jednu 

z těchto rolí a společně pak natočíme fi lm. Při natáčení si členové a členky družiny 
tyto role vyzkoušejí.

Já

Patron/ka

6 Scénář. Sepíši scénář krátkého fi lmu. Alespoň jednu scénu z něj natočím.
Já

Patron/ka

7 Režiséři a režisérky. Připravím pro družinu hru, ve které bude úkolem poznat 
režiséra či režisérku fi lmu. Hra bude obsahovat min. tři české a tři světové 

režiséry či režisérky.

Já

Patron/ka

8 Hlavní fi lmové festivaly. Doporučím kamarádům různé fi lmové festivaly 
a popíši, co se na nich děje.

Já

Patron/ka

UKAŽ SE (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 

Skautská odborka DIVADELNÍK/DIVADELNICE Skautská odborka DIVADELNÍK/DIVADELNICE



POPIS AKTIVITY PODPISY

9 Filmové žánry. Vyberu si jeden příběh. Natočím ho v pěti různých fi lmových 
žánrech (např. pohádka, drama, komedie, horor, sci-fi , groteska, western…).

Já

Patron/ka

10 Soutěž. Zúčastním se se svým natočeným snímkem nějaké amatérské 
soutěže (Polibku múzy, Mladé kamery apod.).

Já

Patron/ka

11 Krátký fi lm. Vyrobím krátký fi lm technikou focené animace (stop-motion).
Já

Patron/ka

12 Názory. Napíši alespoň deset recenzních příspěvků na fi lmy na csfd.cz 
nebo imdb.com.

Já

Patron/ka

13 Recenze. Napíši recenzi na fi lm do skautského časopisu (oddílového, 
střediskového nebo celostátního).

Já

Patron/ka

14 Autorská práva. Zjistím, jak fungují autorská práva a za jakých podmínek 
můžu použít jaké záběry nebo hudbu. Pro natočený sestřih ze života oddílu 

vyberu vhodnou hudbu, kterou smím pro takovéto účely použít.

Já

Patron/ka

15 Televizní žánry. Podívám se na několik zpráv a reportáží na různých vysí-
lacích kanálech. Natočí alespoň jednu zprávu a jednu reportáž.

Já

Patron/ka

16 Jsem patronem/patronkou této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Já

Patron/ka

17 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/

/patronkou  vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)

Já

Patron/ka

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky     

Starší skauti a skautky          

Roveři a rangers              

(2)

(5)

(8)

(2)

(4)

(6)

Skautská odborka DIVADELNÍK/DIVADELNICE UMĚLECKÉ

CÍL: Ti, kteří by chtěli nosit tuto odborku, musejí prokázat, že rozumějí fi lmu 
ze všech stran. Musejí ovládat techniku, umět natáčet, stříhat, ale i vědět, jak se 
fi lm vyrábí od A do Z a co se děje ve světě fi lmu. A to vše musejí umět předávat 
i ostatním v oddíle.

FILMAŘ/FILMAŘKA
Skautská odborka

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vedení oddílu

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA 

MOJE JMÉNO 

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity. 
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

 Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
 Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
  Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.


