
PROGRAM LETNEJ MEDIÁLNEJ ŠKOLY 
 
Pondelok (V Jame 3, budova FMK) 
08:00 – 08:30 Registrácia detí a rozdelenie do skupín. 
08:30 – 09:30 Úvodné vysvetlenie harmonogramu celého týždňa, identifikácia      

vlastnej skupiny – tvorba skupinovej vlajky, zoznámenie sa        
s animátormi a ostatnými deťmi.  

09:30 – 09:45 Krátka desiata 
09:45 – 11:00 Poznávame médiá – náučný kvíz (ukážka médií od ich vzniku až po            

súčasnosť spojená s vedomostným kvízom). 
11:00 – 11-30 Presun na obed (Nám. J. Herdu - jedáleň). 
11:30 – 12:30 Obed a presun spať do JAMY. 
12:30 – 14:30 Športové aktivity.  
 
Utorok (Skladová 3, budova FMK)  
08:00 – 08:30 Nástup. Predstavenie programu na daný deň. Zvukový kvíz – spoznaj          

zvuk. 
08:30 – 11:30 Tvorba rozhlasovej rozprávky (krátky scenár podľa známej predlohy,        

nahrávanie hlasov a ruchov, strih v programe). 
09:30 – 09:45 Krátka desiata. 
11:30 – 12:30 Obed. 
12:30 – 14:30 Ako sa tvoria noviny. 

 
Streda (Skladová 3, budova FMK) 
08:00 – 08:30 Nástup. Televízny kvíz – spoznaj seriál alebo rozprávku. 
08:30 – 11:30 Tvorba televízneho spravodajstva (vytvorenie reportáže, zahlásenia,      

práca v štúdiu). 
09:30 – 09:45 Krátka desiata 
11:30 – 12:30 Obed. 
12:30 – 13:30 Tvorba televízneho spravodajstva (vytvorenie reportáže, zahlásenia,      

práca v štúdiu) – dokončenie prác. 
13:30 – 14:30 Hry – stolové alebo digitálne hry. 
 
 
Štvrtok (Skladová 3, budova FMK) 
08:00 – 08:30 Nástup, predstavenie programu na daný deň. 
08:30 – 11:30 Nácvik tanca s inštruktorom a tvorba videoklipu a presun na obed         

(Nám. J. Herdu - jedáleň). 
09:30 – 09:45 Krátka desiata. 
11:30 – 12:30 Obed. 
12:30 – 13:30 Tvorba videoklipu – dokončenie prác. 
13:30 – 14:30 Hry – stolové alebo digitálne hry. 
 
Piatok (Skladová 3, budova FMK) 
08:00 – 08:30 Nástup, predstavenie programu na daný deň. 
08:30 – 09:30 Tvorba plagátu pre videoklip a rozhlasovú hru. 
09:30 – 09:45 Krátka desiata. 
09:45 – 10:30 Ako fotiť mobilom na sociálne siete. 



10:30 – 13:30  Opekačka (Štrky pri Trnave), Športové hry, vyhodnotenie  týždňa. 
13:30 – 14:30 Presun do KINA OKO (Nám. J. Herdu). 
14:30 – 15:00 Ukončenie letnej mediálnej školy, prezentácia prác v KINE OKO pre         

rodičov. 
 
 
 
 


