
PRÁCE S VIDEEM 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Název šablony: III/2-1, Výuka IVT na 2. stupni – práce s videem  

 

Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443,  

                                      Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21.století 

 

Název školy: ZŠ Přerov, Želatovská 8, 750 02, Přerov I. – Město  

 

Číslo šablony: VY_32_INOVACE_51 

Autor: Mgr. Jaromír Školoudík, Ph.D. 

Datum (období) tvorby: prosinec 2012 

Ročník: devátý 

Vzdělávací oblast: základy práce s digitálním videem 

Anotace: Movie Maker-základní editační videoprogram 



Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

Kouzlo tvorby filmu v Movie Makeru 

• pomocí programu Windows Live Movie Maker můžete rychle proměnit fotografie   

  na hotové filmy 

• přidání zvláštních efektů, přechodů, zvuku a titulků 

• sdílení s přáteli a rodinou na webu, v počítači, prostřednictvím televize, mobilního  

  zařízení nebo disku DVD 
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program stahujte zdarma na:  
http://explore.live.com/windows-live-movie-maker 

 

vložte obrázky, fotografie 

 

přidejte  

titulky 

závěrečné titulky 

hudbu 

přechody   

efekty 

 

můžete také použít funkci Automatický film 
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Import fotografií 
• z digitálního fotoaparátu  

• z paměťové karty Flash  

• z disku DVD 

• z mobilního telefonu 

 

 zobrazí se v části SCÉNÁŘ 
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Scénář je vaše plátno 

Přetáhněte  fotografie nebo 

obrázky z počítače do programu 

Movie Maker a uspořádejte je  

ve scénáři libovolným způsobem. 

Kdykoli můžete přehrát náhled 

filmu. 
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