
CENA KROUŽKU

195,– Kč / lekce

 

STAŇ SE
YOUTUBEREM 
PRAVIDELNÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD 11 DO 16 LET

Technická akademie dětí a mládeže, z.s.
9. května 555, 262 72 Březnice
IČO: 07970285 

KONTAKT
www.techak.cz 
info@techak.cz
+420 731 136 085

OSTATNÍ
    automat na vodu zdarma
    jídelní a nápojový automat za poplatek
    parkování přímo u areálu
    200m od autobusového nádraží
    certifikát za absolvování kroužku

MÍSTO KONÁNÍ
Nově otevřený TECHAK – Technická akademie v Březnici,
9. května čp. 555

ČETNOST KURZU
V termínu od 2.9. -  28.6. 2019/2020
pravidelně 1x týdně, délka každé lekce 1:45 h 
 

NASKENUJTE QR KÓD PRO VÍCE INFORMACÍ
www.techak.cz 



Během kroužku se děti naučí používat fotoaparát se všemi jeho 
funkcemi, začnou upravovat fotografie a video. Seznámí se s možnostmi 
pořizování vlastního videozáznamu, s jejich formáty a s možnostmi jejich 
úprav. Naučí se, co to obnáší být Youtuberem, jak se nastavuje YouTube 
kanál, reklamy, odběry a celý ekosystém navázaných sociálních sítí. 
Budou létat a natáčet s dronem, fotit v ateliéru, namlouvat videa, natáčet 
akční kamerou v exteriérech, prostě vše jako opravdový Youtuber.

V rámci kroužku budou každý týden plnit svůj vlastní YouTube kanál 
obsahem, a tak rozvíjet svou značku.

Baví tě vlogy nebo let's play videa? Skáčeš parkur a chceš se pochlubit? 
Chceš se naučit vytvářet vlastní videa, dávat je na YouTube a získat 
fanoušky? V tomto kroužku se naučíš, jak začít. Máš dost odvahy
se do toho pustit?

Sníš o tom stát se Youtuberem? 

S ČÍM BUDEŠ PRACOVAT?

Maximálně 12 dětí ve skupině
Nejmodernější vybavení, kamery a drony
Profesionální příslušenství ateliéru
Zapůjčení PC all in one značky HP s monitorem 24“ a tabletu 
Apple iPad pro každého účastníka kroužku
Nejmodernější vybavení učebny vč. ergonomických židlí
a rostoucích stolů
Zkušení a kreativní lektoři

PROČ KROUŽEK U NÁS?

 

Profesionální fotoaparát se stativem a objektivy

Externí mikrofony

Světla a light boxy

Foto koutek s reflektory a zeleným plátnem

Tablet Apple iPad

Držák telefonu se světlem a mikrofonem

3-osý stabilizátor pro kamery a fotoaparáty

Profesionální akční 4K kamera

Dron DJI Mavic Air

co je třeba k natáčení a úpravě videí a fotografií
jaký software použít ke střihu videa
speciální efekty u videa – písmo, hudba, perspektiva, světla
vytvořit a nastavit svůj YouTube kanál
vytvořit svůj obsah, produktová videa, reportáže
vložit videa na YouTube, popisky k videu, nastavit klíčová slova 
zviditelnit video, jak na nastavení odběru kanálu a reklamy
využívat statistiky videí – zhlédnutí, klik na odkaz,
zhlédnutí až do konce, zpeněžení
jak na reklamu, autorská práva
provázat ostatní sociální sítě – Instagram, Facebook

NA KROUŽKU SE NAUČÍŠ
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