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1. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia, kľúčové slová  

 

Ukážka vyučovacej hodiny predmetu počítačová grafika  v treťom a štvrtom ročníku odbor technické 

lýceum. 

Náplňou tohto odborného predmetu 3D grafika, oboznámenie sa s pracovným prostredím programu 

Blender, vedieť tvoriť 3D modely. 

Cieľom je: 

 poznať pracovné prostredie  Blender 

 poznať základné nástroje – posun, rotácia, mierka, rezy, extrudovanie... 

 vedieť tvoriť 3D modely prostredníctvom polygónového modelovania  

 poznať základné modifikátory  

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


• Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

• Ukážka vyučovacej hodiny predmetu Počítačová grafika v treťom a štvrtom ročníku pre 

odbor Technické lýceum 

 

Metódy vyučovacej hodiny: frontálny výklad učiteľa,  praktické cvičenie 

 

Formy vyučovacej hodiny: skupinové vyučovanie, nastolenie praktického problému, riešenie 

problému. 

Zhrnutie:  

Zahŕňa 5 základných oblastí – technológií. 

• MODELOVANIE – TVORBA OBJEKTOV 

• TEXTUROVANIE – DEFINOVANIE VLATNOSTÍ POVRCHOV OBJEKTOV 

• OSVETLENIE – OSVETLENIE SCÉNY 

• ANIMÁCIA – VYTVÁRANIE ANIMÁCIÍ POMOCOU KĽÚČOVÝCH SNÍMIEK 

• RENDERING – TVORBA FINÁLNYCH OBRÁZKOV ČI ANIMOVANÝCH 

KLIPOV 

Ďalej sa môžeme stretnúť tiež s týmito oblasťami: 

• VIZUÁLNE EFEKTY – EXPLÓZIA, TAVENIE,... 

• ZVUK – ZVUKOVÉ EFEKTY ALEBO HLASY POSTÁV V SCÉNE 

• POSTPRODUKCIA – ĎALŠIE ÚPRAVY VÝSTUPU V INÝCH PROGRAMOCH 

Využitie 3D grafiky: 

• Technická vizualizácia – pre rôzne priemyselné odbory ako napríklad výroba automobilov, 

spotrebného tovaru, návrhy rodinných domov, nábytku, návrhy rôznych objektov 

(vizualizácia záhrad, námestí, potrubí pre plyn, ropu, vodu ....) 

• Medicínske vizualizácie alebo vysvetľujúce filmy – mnoho mikroskopických alebo 

extrémne rozsiahlych procesov nemôže byť predvádzaných normálnymi metódami ale ich 

vizualizáciu je nutné predviesť v 3D. Preto sa často 3D vizualizácie používajú v medicíne a 

vo vede všeobecne. 

• Reklama a pohyblivá grafika – neoddeliteľná súčasť reklám, televíznych spotov. 3D 

ponúka umelcom naprostú kontrolu objektov, svetiel a kamier – môžeme vytvoriť čokoľvek. 

 

Na ukážke vyučovacej hodiny sme si ukázali ako sa tvoria 3D modely v 3D programe Blender. 

Využívali sme polygónové modelovanie a základné nástroje pre tvorbu  a editáciu 3d modelov. 

 

3. Závery a odporúčania: 
 

3D grafický program Blender je vhodný na tvorbu 3D objektov, postáv, zvierat, budov, ... 

Je open source program využívaný aj vo firmách, ktoré pracujú na tvorbe filmov, rozprávok, atď. 
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