
 

 

Šablona pro rozvoj 
sebeřízeného učení 
 
Online výukový zdroj 



 

Šablona pro sebeřízené učení 
Online výukový zdroj 

Téma: Vytvořte příběh 

Titul: 

ENG 

Čas: 3 hodiny 

Proč používat 
tento zdroj? 

Storyboard se velmi snadno používá. Nejprve se musíme zaregistrovat a 
můžete vytvořit vše, co potřebujete pro jeden komiks. Je přizpůsoben i 
dětem, seniorům ale i profesionálům. Je rozdělena do kroků: postavy, 
předměty, řeč, tvary, scény. Každý krok má své dílčí kroky. Pokud si 
například vyberete scény, budou vám nabídnuty dílčí kroky, jako jsou: 
Město, Zábava, Domov (vnitřní/venkovní), škola, atletika a další. 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Pomocí storyboardu budou uživatelé moci hrát samostatně a vytvořit 
komiksový příběh podle vlastního uvážení. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-
creator?msclkid=f9fee065a9bb11ec9e2867c25ddc7915 

 
 
  



 

 
 

Téma: 3DComic Toolkit pro Blender 

Titul: 

ENG 

Čas: 2 hodiny 

Proč používat 
tento zdroj? 

Hlavním cílem tohoto zdroje je osvojit si nové digitální dovednosti v 
oblasti 3D kreslení. Toolkit přichází se sortimentem 3D postaviček 
inkoustových bot, slovních bublin, titulků a SFX, které studentům 
pomohou začít. 
Jeho použití je velmi snadné, i když student nemá žádné pozadí při 
vytváření 3D výkresů. 
 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Studenti budou moci začít vytvářet vlastní 3D komiks přímo ze scén 
Blenderu. Zlepší si digitální dovednosti zejména v oblasti grafického 
designu. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://spiraloid.gumroad.com/l/3dcomictoolkit?msclkid=b2e4be5bb3f
d11ec9aa303c4a3df7dec 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Téma: Kreslení postav 

Titul: 

ENG 

Čas: 1 hodina 

Proč používat 
tento zdroj? 

Jedním z nejdůležitějších kroků při tvorbě je kreslení postav a různé pózy. 
Tento zdroj je jedním z kroků, jak vytvořit a načrtnout postavy. 
Koncept je rozdělen do 3 kroků: 

• Gesto 

• Struktura 

• Je to živé 
Je vysvětlena velmi jednoduše a srozumitelně pro všechny věkové 
skupiny. 
Hlavním cílem je naučit se používat představivost a vytvářet pózy pro 
všechny postavy. 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

 
Uživatel bude obeznámen s kompletním procesem vytváření póz pro 
různé situace a scény v komiksu. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/21/digital-comics-
club-week-6/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Téma: Komiksové pracovní listy 

Titul: 

Jak nakreslit Sound FX 

Čas: 1 hodina 

Proč používat 
tento zdroj? 

Prostřednictvím této aktivity si studenti mohou procvičit kresbu zvuku. 
Je napsán a vysvětlen kroky, kterým musí žáci věnovat pozornost při 
kreslení zvuku. Nejdůležitější je, aby si studenti osvojili znalosti zvukové 
kresby. 
 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

 
 
Pro studenty, když dokončí tento pracovní list, budou moci upgradovat a 
potvrdit své znalosti v oblasti zvuku v komiksu. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://comicsclubblog.files.wordpress.com/2017/05/sfx-comic.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Téma: Kreslení 

Titul: 

ENG 

Čas: 1 hodina 

Proč používat 
tento zdroj? 

Tato aktivita byla vytvořena pomocí videa. 
Videa představují různé techniky a metody kreslení online a na papír. 
Videa byla vytvořena za použití odborníků z oblasti komiksu. Hlavním 
cílem je naučit studenty, jak pomocí různých technik mohou vytvořit 
kvalitní komiks. 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Studenti budou schopni vytvořit komiks různými technikami a metodami. 

Odkaz na 
zdroj: 

• https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM- Kresli s 
Tomem McLaughlinem 

• https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ- Kresli s 
Jamiem Smartem 

• https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE- Kresli s 
Matty Longem 

• https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk-Remíza s 
Korky Paul | 

• https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc- Kresli s 
Jenny Løvlie 

• https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8- Kreslit 
pomocí Mini Grey 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lTIUp5JMpvM
https://www.youtube.com/watch?v=u4O-tzureCQ
https://www.youtube.com/watch?v=XDT0wh_i_RE
https://www.youtube.com/watch?v=YXfgmlMRAFk
https://www.youtube.com/watch?v=BSImdRo4wYc
https://www.youtube.com/watch?v=GMKAEbVDjr8


 

 

Téma: Psaní skriptu 

Titul: 

ENG 

Čas: 2 hodiny 

Proč používat 
tento zdroj? 

Cílem aktivity je seznámit studenty s procesem psaní každého panelu, 
který se podílí na tvorbě příběhu pro komiks. Také tento zdroj obsahuje 
jednu šablonu, například jak jsou panely strukturovány. 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Studenti budou moci napsat obsah pro každý panel a úspěšně vytvořit 
příběh pro komiks. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/05/12/digital-comics-
club-week-9/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Téma: Vědecké komiksy 

Titul: 

ENG 

Čas: 1 hodina 

Proč používat 
tento zdroj? 

Cílem tohoto článku je seznámit studenty s vědeckými komiksy. Vědecké 
komiksy jsou určeny k tomu, aby se lidé seznámili s vědou prostřednictvím 
různých karikatur a příběhů. Tento zdroj dává velmi dobré příklady, jak 
využít vědu a přiblížit vědu lidem. 
 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Tento zdroj umožní, aby komiks mohl být vytvořen i prostřednictvím 
vědeckých témat.Studenti budou moci využívat vědecká témata při tvorbě komiksů a 

využívat vědu zábavným způsobem. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://www.slj.com/story/teaching-with-science-comics 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Téma: Aktivita ''Vesmírná loď vaší postavy přistála na cizí planetě!'' 

Titul: 

ENG 

Čas: 1 

Proč používat 
tento zdroj? 

Po všech zdrojích a sebevzdělávání je cílem této aktivity, aby studenti 
použili všechny techniky, metody a způsoby, jak vytvořit svůj příběh. 
Téma aktivit je velmi zajímavé a studenti mohou vytvářet různé příběhy. 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Studenti si potvrdí své znalosti o komiksu a celém procesu jeho tvorby. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://dundeecomicscreativespace.com/2020/04/16/weekly-prompt-
5/ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Téma: Vytvořte si své vlastní úžasné komiksy online s Canva 

Titul: 

ENG 

Čas: 3 hodiny 

Proč používat 
tento zdroj? 

Tvůrce komiksů od Canva se používá tak jednoduše, že ani nemusíte být 
profesionální kreslíř, umělec nebo designér, abyste vytvořili něco 
magického. Celý proces je vytvářen krok za krokem a je velmi stručný. 
Učení mohou velmi rychle pochopit, co se vyžaduje na každém kroku. 
 

Co získáte 
použitím 

tohoto zdroje? 

Canva je jedním z nejužitečnějších nástrojů pro vytváření nejrůznějších 
komiksů. 
Studenti budou moci používat Canva na středně pokročilé úrovni poté, co 
zlepší své dovednosti na této platformě. 

Odkaz na 
zdroj: 

https://www.canva.com/create/comic-
strips/?msclkid=7f3876d6b3f811ec933d960f41e7e95f 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


