
Bude to zábava!

Nižšie nájdeš scenár jednej z našich reklám a pár tipov od nás, ako ju natočiť 
čo najlepšie. Tak šup-šup, vyber si príbeh, ktorý sa ti bude najľahšie robiť, 

napíš si na stoličku „Režisér“ a domáce natáčanie sa môže začať!

Osoby a obsadenie

Prečo by pirátsky kapitán nemohol mať 12 rokov 
a prečo by draka nemohli hrať traja ľudia naraz? A kto 

povedal, že papagája nemôže hrať babka? Všetko 
je otvorené, všetko je dovolené... Vyskúšajte, komu sa 

ktorá rola najviac hodí. Spravte zopár skúšok a potom 
začnite točiť!

Je vás viac alebo menej než v scenári? No a čo! Upravte 
ho trošku podľa seba. Pridajte viac plavčíkov, nechajte 
ľudí hrať zvieratá či dokonca predmety alebo pokojne 

uberte a zahrajte scénku iba dvaja.

Filmová technika

Každý v rodine má mobil a nič viac netreba. Len 
sa uistite, že nahrávate v najvyššej kvalite, a držte 

zariadenie vždy na šírku (bacha na prsty na 
objektíve :D). Ak máte statív, nebojte sa ho použiť či 

nejaký zimprovizovať. O zvuk si nemusíte robiť starosti, 
tomu už pomôžeme my v postprodukcii. A možno vám 

do videa dodáme aj parádne efekty. Aha! A svetlo! 
Nezabudnite na dobré svetlo. Najlepšie je to denné, 

no ak treba, prisvieťte. Držíme vám palce!

Scéna a masky

Je nám jasné, že nebývate na pirátskej lodi ani 
nechováte doma draka. Je nám však jasné aj to, že 
umne poskladané epedy z gauča, deka ako plachta 

a metla ako stožiar dokážu skvele poslúžiť. Kapitánska 
čiapka môže byť z novín, maminými šminkami sa dajú 
namaľovať fúzy... A drak? Buďte kreatívni, pohrajte sa.

Použite fantáziu, vyrobte si masky z kartónu, posteľnej 
bielizne či zo starého oblečenia. Natočte celý spot 

s hercami, animovaný alebo s legovými postavičkami... 
Hlavne sa však zabavte doma s rodinou.



Sme uprostred hlbokej džungle, pod hustými lianami, počujeme bubny a temný popevok domorodého kmeňa. 
Džungľa sa rozostupuje a uprostred scény vidíme obrovský kotol, v ktorom sa varia dvaja bádatelia. Napriek tomu, 
že majú byť večerou pre celý kmeň, pokojne hrajú karty s ľudožrútikom. Na scénu vchádza hrôzostrašná kráľovná 

s kopijou v ruke a vraví: „Som hrozná kráľovná ľudožrútov a vy budete moja večera!“ Vtom si pri kotle všimne 
ľudožrútika – svojho syna, zháči sa a nahnevane ho napomenie: „Ľudo, koľkokrát som ti vravela, že sa nemáš 

hrať s jedlom!“ Malý Ľudo rýchlo vstane, schmatne karty a opúšťa scénu. Ako odchádza, bádatelia v kotle začnú 
bedákať a vystierajú ruky: „Zľutujte sa, výsosť! Prevedieme vám na účet všetky svoje úspory!“ Kráľovná ľudožrútov 
sa nahnevá a odpovedá: „Ha, ha, ha, ja účet nemám. Nechcem zaň platiť! Chcem variť!“ Len čo to dopovie, vsype 

nakrájanú zeleninu priamo do kotla a bádatelia bedákajú o to viac...

(Dĺžka príbehu: 25 – 30 sekúnd)



Celok. Vidíme obrovský kotol na čistinke v džungli. 
V kotle sa varia dvaja bádatelia. Popritom jeden 
z nich hrá karty s malým ľudožrútom.

Celok. Na scénu ku kotlu prichádza kráľovná 
ľudožrútov vo vhodnej maske. V ruke kopija. 
Vyzerá hrôzostrašne a hneď hromovým hlasom 
spustí: „Som hrozná kráľovná ľudožrútov a vy 
budete moja večera!“

Detail. Záber na tvár kráľovnej ľudožrútov. 
Zbystrí zrak (všimne si syna, ktorý hrá karty) 
a vykríkne: „Ľudo!“

Polodetail. Malý Ľudo – ľudožrút sa preľakne, 
schmatne karty a uteká preč zo scény. V pozadí 
počujeme kráľovnú dopovedať: „... koľkokrát 
som ti vravela, že sa nemáš hrať s jedlom!“

Celok. Scénu vidíme z pohľadu kráľovnej. 
Bádatelia v kotle spínajú ruky a prosia: „Zľutujte 
sa, výsosť! Prevedieme vám na účet všetky svoje 
úspory!“

Polocelok. Kráľovná stojí priamo pri kotle. 
Ochutná vývar lyžičkou, ktorú vytiahla z vrecka, 
a diabolsky vraví: „Ha, ha, ha, ja účet nemám. 
Nechcem zaň platiť! CHCEM VARIŤ!“

Detail. Záber na tvár kráľovnej, premieľa 
polievku v ústach. Práve ochutnala. Spokojne 
zamľaská a prikývne. Dobre ju ochutila.
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Ako si naplánovať jednotlivé 
scény a ako točiť

Pri natáčaní je dôležité striedať 
široké zábery s úzkymi. Meniť 
pohľady tak, aby sa potom dalo 
zostrihať pekné video. Jednotlivé 
scény natočte postupne. Nebojte 
sa natočiť každú scénu viackrát, 
vždy s presahom na úvod i záver 
scény. Nebojte sa nahrať radšej 
viac, ako menej. My potom 
z vášho materiálu postriháme 
parádnu reklamu. Uvidíte.

Tu máte malý návod, ako 

by zábery mohli vyzerať:




