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Úvod
Videopohlednice z mého města je téma jedné z celostátních soutěží v angličtině. Z tohoto důvodu
musí být video v anglickém jazyce. Nabídka zúčastnit se této soutěže mě lákala. Dalším důvodem,
který mě přiměl dělat tuto práci je ten, že mě velmi baví práce s kamerou. V průběhu příprav jsme
se s p. učitelkou rozhodli, že k videu o Blatné přiděláme i video o škole, které bude v češtině a
bude sloužit k různým prezentacím školy.

Videopohlednice z mého města

Postup při natáčení
Postupem času se moje plány trochu změnily. V původní verzi měla videopohlednice obsahovat
pouze anglickou část, tedy pohlednici do soutěže. Finální verze vlastně obsahuje dvě
videopohlenice. Jedna je původní anglická verze (viz příloha č. 8) s nejzákladnějšími informacemi
o Blatné a druhá je vlastně samostatná prezentace školy, tentokráte v češtině.
Ze všeho nejdřív jsem začal natáčet prezentaci školy. Postupně jsem si na kameru zaznamenal
téměř celou školu, ať už jde o jídelnu, odborné učebny nebo školní družinu. Z veškerého
natočeného materiálu jsem vytvořil přibližně 10 minut dlouhé video. Stříhal a upravoval jsem ho
v programu Windows Movie Maker.
Úplně na začátku jsem si musel připravit text, který bude obsažen ve videu. To samozřejmě
obnášelo shánění informací o škole a o Blatné jako takové. Když jsem byl s textem hotov, začal
jsem natáčet. Zpočátku jsem s pomocí p. učitele Voříška natočil naší školu zvenčí a zmapoval
nejdůležitější a nejzákladnější informace o škole. Postupem času jsem natočil například hodinu
tělesné výchovy žáků 9. tříd, práci ve školní družině, školní jídelnu a další prostory školy.
Největším oříškem asi bylo dobře video sestříhat, neboť jsem s tím neměl žádnou zkušenost.

Windows Movie Maker

Movie Maker je program jako stvořený (on nejspíš i bude) pro naprosté začátečníky, kteří si chtějí
jednoduše udělat zajímavé video třeba z dovolené a nemyslí to s digitálním videem až tak vážně.
Je součástí operačního systému Windows XP, a to ho k použití amatéry přímo předurčuje. Má
velmi jednoduché ovládání, příjemné uživatelské rozhraní a přes to se v mnoha směrech vyrovná
velice drahým profesionálním programům. Další věc, která použití Movie Makeru významně
nahrává, je fakt, že v české verzi systému Windows XP je kompletně lokalizován do českého
jazyka.

Funkce WMM
Importování videa je naprosto geniální a jednoduché. Jakýkoliv, ale skutečně jakýkoliv,
videosoubor Movie Maker naprosto bez problémů „skousne“. Ani v případě velkých filmových
souborů mu import netrvá nikterak dlouho. Samozřejmě nabízí i jednoduché digitalizování z
kamery přes rozhraní FireWire, a dokonce nabízí i funkci automatického rozřezání na jednotlivé
scény. Celá digitalizace je provedena formou „wizardu“, který, myslím, uspokojí i pokročilejšího
uživatele a zároveň neodradí začátečníky. Pokud ještě nemáte s videem tolik zkušeností, můžete
zvolit automatické nastavení záznamu, pokud si chcete ručně nastavit různé parametry, máte také
možnost.

Informace o škole

Video začíná ve škole, kde je mým hlavním úkolem představit celou práci. Ve videu se objevují
nejrůznější informace nejen o Blatné, ale také o škole (viz příloha č.1).
Historie naší školy je opravdu bohatá. Z dostupných informací jsem zjistil, že budova je přibližně
dvakrát starší než škola, která dnes poskytuje plné základní vzdělání. Na konci dvacátých let 20.
století byla Blatná centrem jednoho ze soudních okresů tehdejšího Československa. Na základě
toho, byl v budově zřízen okresní úřad. V budově se nacházel také byt hejtmana, kancelářského
zřízence a velitele četnické stanice. Kanceláře úředníků byly v dnešních třídách. V období druhé
sv. války byla budova přestavěna na nemocnici. V prostoru bývalých šaten se nacházely márnice a
pitevna, a v prostoru tříd byly nemocniční pokoje. Po válce se budova opět předělala na Městský
úřad Blatná, který je zde i dnes. Dnem zahájení výuky na naší škole bylo 4. září 1967. Ve škole
byl zaveden jedenáctidenní vyučovací cyklus s jednou volnou sobotou za dva týdny. Odpolední

vyučování bylo v úterý, ve čtvrtek a v pátek před volnou sobotou. Dnešní budova školy je
po rekonstrukci. Fasáda a okna jsou již nové, zbrusu nové je i zábradlí v první patře, stejně tak i
sociální zařízení v celé budově. Další úpravu školu ještě čekají.
Ve škole se v letošním roce 2010/2011 učí 258 dětí. Nalezneme zde 20 učeben, z toho 8
odborných. Za zmínku určitě stojí naše školní jídelna (viz příloha č. 2). Podle mého názoru je naše
jídelna poměrně dobře vybavena. U některých pokrmů je možnost zvolit ze dvou příloh, což je pro
žáky velmi příjemné. Další věcí, ve které naše škola nabízí výborné možnosti, jsou mimoškolní
aktivity. Žáci se ve svém volném čase mohou věnovat kroužkům, které vedou učitelé nebo
vychovatelé naší školy. Určitě si myslím, že aktivit není zrovna málo a každý si najde své. Já se
například věnuji novinářskému kroužku, který každý měsíc vydává časopis pod názvem Vjecy f
klecy. Dále zde najdeme např. sborový zpěv, kytarový kroužek, biologický kroužek, šachový
kroužek, sportovní hry a další aktivity. Jednou z věcí, kterou by bylo škoda vynechat jsou školní
výstavy u příležitosti vánoc nebo velikonoc, kde mají žáci možnost vystavit své výrobky (viz
příloha č. 3). Dalším zpestřením výuky jsou exkurze a výlety, a to jak po České republice, tak i do
zahraničí. Celkově bych naši školu zhodnotil velmi kladně. Jsem rád, že jsem žákem právě této
školy.

Informace o Blatné

Ve videu jde o to, co nejvíce lidem přiblížit město Blatná formou videopohlednice, kterou jsem
natáčel za pomoci paní učitelky L. Růžičkové a pana učitele J.Voříška. V pohlednici se objevují
nejdůležitější informace o naší obci.
Blatná je městečko ležící v okrese Strakonice na jihu České republiky. V současné době má Blatná
asi 8000 obyvatel.
Největší chloubou města je bezpochyby zámek (viz příloha č. 4). Vodní zámky jsou v celé ČR
pouze dva – Červená Lhota a Blatná. Nejdříve to byl malý hrádek, ale ve 13. století už by se dalo
hovořit o hradu. Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů
z Rožmitálu. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park (viz příloha č. 5), pod jehož
staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata.
Park, to je další věc, na kterou jsme v Blatné pyšní. Nejvíce vyhledávaný je maminkami s dětmi,

které zde naleznou klid na procházku, která může být obohacena možností krmit daňky nebo
kachny. Obvzláště krmení daňků je v Blatné velmi oblíbené.
V Blatné nalezneme 5 různých škol. ZŠ TGM a JAK jsou základní školy. Dále jsou tu dvě střední
školy a jedna speciální základní škola.
Další oblastí, kterou se Blatná může pyšnit, je samozřejmě sport. Centrem blatenského sportu jsou
letní stadion (viz příloha č. 6) a bývalý zimní stadion (viz příloha č. 7). Jsou zde volejbalové
kluby, hokejbalové kluby, můžete si zde zahrát i tenis, ale hlavně fotbal. Fotbal je velmi rozšířen
především mezi mládeží. Blatenský fotbal je na krajské úrovni. Na své si ale přijdou i nejmenší
zájemci o tento sport, protože je tu mnoho týmů, které zahrnují věkové kategorie od 6 – 35 let.
Muži ve věku nad 35 let hrají v klubu se stejnojmeným názvem – 35+. Na druhou stranu nesmíme
ovšem zapomenout ani na dívčí sporty, v Blatné jsou určitě nejoblíbenější mažoretky. Mažoretky
z Blatné mají respekt celé Evropy, neboť jsou několikanásobnými mistryněmi Evropy. V Blatné
jsou dva týmy – Blatenské mažoretky a mažoretky Prezioso. Oba dva oddíly se mohou pyšnit
mnoha trofejemi, ovšem jen jedny titulem mistra Evropy, a to jsou Prezioso.

Závěr
Během přípravy své absolventské práce jsem se dozvěděl spoustu nových věcí. Byl jsem
překvapen, kolik věcí nevím o městě, ve kterém žiji už patnáct let, např. že Blatná byla okresem
nebo že budova naší školy byla v historii také nemocnicí. Tyto informace pro mne byly úplnou
novinkou. Absolventská práce mě velmi bavila. Osvojil jsem si práci s kamerou a naučil jsem se
také stříhat video. Do celostátní soutěže jsem svůj příspěvek nakonec nestihl poslat, o to větší
radost mám, že původní anglickou verzi se mi podařilo rozšířit i o českou část zahrnující i naši
školu.
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-Ladies and gentlemen, let me tell you that…. This is BLATNÁ!
-Blatná is a small town situated in the district of Strakonice.
-It is in the south of the Czech Republic!
-I think, it is the best country in the world!

-Blatná has about 8000 inhabitants. And it´s a very nice town.
And now I´m going to tell you something about our castle, park and stadium.
And of course something about our school.
-And what can you see behind me? Oh .. It is our pride. This is our castle!
-The castle was built in the 13th century. It is surrounded by water. It is one of
the two water locks in the Czech Republic. The castle is often used for various
cultural events such as Swedish weekend or German weekend. Our school often
takes part in these events.
-You can see that the castle is in a very good condition.
-And now let's go to the castle park!
-This park belongs to the castle.
-Our castle park is unusual. In the park there live a lot of deers. A lot of people
with their children come every day to feed them.
-Of course! There are a lot of ducks, too!
-And over there behind the park there is our school.
There are 300 pupils and 20 teachers in the school.
-There are also other schools in Blatná. We have another one primary school and
two secondary schools. And now let´s go to the stadium!
-In our town there is a lot of athletes. Even I am an athlete. In Blatná we play
football, hockey, we do athletics, but also majorettes sports. Our majorettes are
multiple champions of Europe.
Football teams in Blatná are at the regional level. The best team are women.
This team plays the second league. But neither men are bad. My teammates
occupied the third place in an international tournament last summer. The
tournament was attended by many teams from the whole world. There were
Africans, Americans, Swedes, ..... etc. The tournament was called Denmark
Cup. Congratulations guys!
And that’s all about my town.

