Školský projekt: ANIMOVANÝ SVET

1. Hlavné ciele a zámery projektu:

Hlavným zameraním Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Ferka Špániho
Martinská 19, Žilina pre výtvarný odbor je:
-

vychádzať z autentických skúsenosti žiaka /tvorba, sebavyjadrovanie/

-

rozvíjať osobnosť žiaka cez vnímanie, cítenie, intuíciu, fantáziu, analytické
myslenie /vedomé i nevedomé duševné aktivity/

-

klásť dôraz na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom
a médiam

-

nahradiť nedostatok formálnych zručností pri vyjadrovaní reality novými
technickými postupmi

Hľadáme

možnosti

a kvalitatívnejšie

rozširovania

spoznávanie

výchovno-vzdelávacieho
vizuálnych

médií

procesu

spojených

o nové

s rozvojom

senzomotorických činiteľov žiaka – rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť
a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu.

2. Cieľová skupina: žiaci rozšíreného vyučovania počítačovej grafiky

3. Cieľom projektu je formovanie a rozvoj gramotnosti – zručností žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií,
nástrojov a techník

4. Prostriedky a aktivity na dosiahnutie cieľov

-

kresba, maľba, modelovanie

ľubovoľnou technikou, práca s fotografiou,

kašírovanie, asambláž – filmový trik
-

osvojenie si techniky kreslenia a maľovania v počítači

-

získanie

úplnejšieho

pohľadu

na

výtvarné

vyjadrovacie

prostriedky

prostredníctvom nového média – vytváranie 3D a 2D krátkeho filmu
prostredníctvom počítača
-

vo filmovom zábere rozlíšenie podstatných znakov od nepodstatných - „strihanie“
/fragmentácia/ obrazu podľa dôležitosti

-

vytvorenie ostrého záberu a práca s fotografiou v počítačovom programe

5. Termíny a miesta uskutočnenia aktivity/ aktivít

-

vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy na ZUŠ
Miesto: učebňa ZUŠ

-

Európa v škole, krajská súťaž
Miesto: CVČ Žilina

-

T: stály

T: feb.

Zelený svet – medzinárodná súťaž, animovaný film, fotografia
/koná sa pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí
Envirofilm/
Miesto: Banská Bystrica

-

T: mar.

Bienále Fantázie, Martin /fotografia, animácia/
Miesto: Martin

T. mar.

6. Počet osôb, ktoré aktivitu/ aktivity zabezpečujú a počet osôb, pre ktoré sa aktivita/
aktivity uskutočňuje/ ú

Pedagóg výtvarneho odboru a žiaci 1 + 4

7. Očakávané výsledky projektu:

žiaci dokážu:

-

pracovať s fotoaparátom a kamerou – oboznámenie sa s výtvarnými problémami
komponovania záberu

-

dokážu naskenovať obrázok v počítači a upraviť ho – zväčšiť, zmenšiť, rozmnožiť,
zosvetliť, zaostriť, orezať, otáčať v grafickom programe...

-

používať efekty a manipulovať s obrázkom v počítači

-

zoznámia sa s poľom obrazu /s tým, čo môžu v ňom vidieť/ a s mimoobrazovým
poľom /s tým čo ostáva mimo obraz/ - čo je vo filmovom obraze dôležité v prvom
pláne a čo je nevyhnutne vedľajšie, doplnkové

-

získajú základné informácie o práci kameramana, vnímanie hĺbky základných
plánov obrazu, kompozície a zaostrenie obrazu

-

používať titulky a pracovať s hudbou v animovanom filme

Mgr. Štefan Bohunický, riaditeľ školy

Vypracovali: Mgr. Zuzana Dobroňová, Mgr. Jana Sedlická

Základná umelecká škola Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina

Mgr. Terézia Straňáková
poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Žiline
Volebný obvod č. 4 ( Vlčince )

V Žiline dňa 16.11.2012
Žiadosť o finančný príspevok
Názov organizácie, ktorá žiada o príspevok :

Základná umelecká škola Ferka Špániho

Adresa organizácie :

ulica :

Martinská 19

PSČ:

010 08

mesto :

Žilina

tel.číslo :

041 / 5655667

Právna forma žiadateľa:

samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Dátum registrácie :

1.7. 2002

IČO :

37813412

Meno štatutárneho zástupcu :

Mgr. Štefan Bohunický, riaditeľ ZUŠ

Meno osoby zodpovednej za projekt :

Mgr. Zuzana Dobroňová, učiteľka ZUŠ

Výška požadovaného príspevku :

349 ,- €

Bankové spojenie , číslo účtu :

0304016001/5600.........

Banka :

Prima Banka Slovensko a.s. Žilina

Prílohy :

1. Projekt „ ANIMOVANÝ SVET“
2. Žiadosť o finančný príspevok
3. Ponukové listy, obrazová príloha
4. Žiadosť o dotáciu z pohotovostného fondu – formulár 2012

Mgr. Štefan Bohunický, riaditeľ ZUŠ

ASUS X54C 15.6/B815/320/2G/DVD/B/7HP
349 € Cena v DATARTe vrátane DPH a RP




skvelá cena
rýchle rozhranie USB 3.0
predinštalovaný operačný systém

Technické parametre
Uhlopriečka displeja
Procesor
Operačná pamäť

15,6 ´´
Procesor: Intel Cele
2 GB

Kapacita pevného disku

320 GB

Typ displeja

matný

Max. rozlíšenie
Technológia displeja
Pracovná frekvencia procesora
Mechanika
Grafická karta

1366 x 768 pix.
LED
1,6 GHz
SuperMulti DVDRW DL
integrovaná Intel HD graphics 3000

Bluetooth

Áno

WiFi

Áno

LAN

10/100/1000 Mbps

Čítačka kariet
Operačný systém
Ostatné softwarové vybavenie

Áno
MS Windows 7 Home Premium
trial verze Microsoft Office

Výstup pre slúchadlá

Áno

Vstup pre mikrofón

Áno

Počet USB konektorov
Rýchlosť USB

2
1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Možnosť pripojenia ďalšieho monitoru Áno
Konektor RJ-45 Pre Ethernet
Farba

Áno
čierna

P/N

X54C-SO083V-SK

Šírka

37,8 cm

Výška

25,3 cm

Hĺbka

3,56 cm

Hmotnosť
Záručná doba

2,6 kg
24 měsíců

Výrobca procesoru

Intel

Typ úložiska

HDD

Kategória

Notebook

Podľa použitia

Základ

Výrobce

ASUS

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z POHOTOVOSTNÉHO FONDU – FORMULÁR 2012
Názov projektu:
ANIMOVANÝ SVET
Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť:
-evidujeme slabšie technické zručnosti u žiakov
-nižšiu úroveň fantázie a tvorivosti
-rozlíšenie podstatného od nepodstatného
-slabá vytrvalosť pri dokončení práce
Názov, adresa organizácie / fyzickej osoby, ktorá podáva projekt:
Základná umelecká škola Ferka Špániho Žilina, Martinská 19, 010 08 Žilina
IČO: 37813412

Účet: 0304016001/5600 Primabanka/

+) v prípade PO aj IČO a bankové spojenie
Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, adresa, telefón / mobil, e-mail):
Mgr. Zuzana Dobroňová,
tel: 041/5655667

ZUŠ Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina
e-mail: ekonomicke@spanihozus.sk

Stručný popis projektu:
-oboznámenie žiakov s novým multimediálnym prostredím
-rozvíjanie technickej zručnosti a spojenie tvorivosti žiaka
-oboznámenie žiakov so základnými grafickými programami – Photoshop, Skicar, Adobe
Premier, Windows Movie Maker
Začiatok a koniec projektu, príp. časový plán aktivít projektu:
-november 2012 – jún 2013
-priebežne, podľa Školského vzdelávacieho programu a časovo-tématických plánov ZUŠ
-individuálne podľa potrieb jednotlivých žiakov
Spolupráca s inými inštitúciami a jednotlivcami počas projektu:
Mesto Žilina, Mestské zastupiteľstvo Žilina

Rozpočet projektu:
VÝDAJE ( €,-)
POLOŽKA
žiadateľ
Notebook Asus

SPOLU

Dátum:

mesto Žilina
349,00

výdaje spolu

349,00

V Žiline 16.11.2012

Mgr. Zuzana Dobroňová, učiteľka ZUŠ
podpis osoby zodpovednej za realizáciu projektu

