
Bude to zábava!

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.

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!



Sme na pirátskej lodi. More ju kníše sem a tam. Starý jednonohý kapitán s hustou bradou a páskou cez oko 
sa drží kormidla. Vedľa neho sedí strakatý papagáj. Vtom na scénu vybehne pirátsky dôstojník, v ruke drží 

mobil a máva ním nad hlavou. „Kapitán, kapitán, na internete majú akciu na drevené nohe!“ Kapitán pustí 
kormidlo a kričí: „Kotvu ti do hrbu, dones poklad, ideme nakupovať!“ Okamžite pribehne plavčík, v ruke 
má debnu, z ktorej trčia perly a šperky, a kapitánovi šepne: „Šéfko, ale to sa dá zaplatiť iba cez účet...“ 
„A kde ja tu uprostred mora vezmem účet, ty makrela?!“ zrúkne kapitán na plavčíka. Dôstojník sa snaží 
gestikuláciou kapitánovi naznačiť, že si ho môže založiť priamo v mobile... Kapitán na neho nechápavo 
pozerá a potom vystrúha grimasu, vyjadrujúc: ešte aj ty si rob zo mňa posmech (vôbec nepochopil, čo 

sa mu snaží ukázať, a myslel si, že sa mu vysmieva...).

(Dĺžka príbehu: 25 – 30 sekúnd)



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.

Celok. Vidíme kapitána na pirátskej lodi. Drží sa 
kormidla. Vedľa sedí strakatý papagáj. Loď sa 
kníše na vlnách.

Polocelok. Na palubu vybehne pirátsky dôstojník 
máva mobilom a kričí: „Kapitán, kapitán, na 
internete majú akciu na drevené nohe!“

Polodetail. Tvár kapitána, kričí a máva hákom: 
„Kotvu ti do hrbu, dones poklad, ideme 
nakupovať!“

Celok. Pribehne pirátsky plavčík, v ruke debna 
s pokladom.

Detail. Plavčík šepká do ucha kapitánovi: „Ale to 
sa dá zaplatiť iba cez účet...“

Celok. „A kde ja tu uprostred mora vezmem 
účet, ty makrela?!“ kričí kapitán na plavčíka. 

Polocelok. Dôstojník sa snaží gestikuláciou 
kapitánovi naznačiť, že si ho môže založiť 
priamo v mobile (ukazuje na mobil, potom 
akoby robil videohovor).

Celok. Kapitán na neho nechápavo pozerá, máva 
rukami vo vzduchu a robí grimasu, vyjadrujúc: 
ešte aj ty si rob zo mňa posmech.
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Tu máte malý návod, ako 

by zábery mohli vyzerať:




