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SLOVO

ŘEDITELE
SŠMGT

Kdy jste naposledy tančili nebo
zpívali?
Začátek nového školního roku je tak
trochu neurastenická doba. Jednou
nohou jsme stále ještě na prázdninách
a jednou už ve škole. Místo v jedenáct
dopoledne musíme vstávat v šest
ráno, dodržovat školní rozvrh, přitom
ještě před několika dny jsme si mohli
dělat, co jsme chtěli, atd. V každém
případě, máme za sebou mimořádně
příjemné dva měsíce prázdnin a teď
nás čeká deset měsíců mimořádně
nepří…?! A propos, proč bych měl
psát nepříjemných? Uvědomujete si,
že ta „nepříjemnost“ vzniká v naší
hlavě? Neudělal jsem úkol nebo jsem
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se nenaučil látku a za to mě stihnul
spravedlivý trest ve formě špatné známky.
Co je na tom nepříjemného? Vždyť jsem
to musel očekávat. Tato situace nemůže
být nepříjemná naopak, pokud se nebudu
učit a přesto dostanu dobrou známku,
může to být jen příjemné. Ano, může
nastat situace, kdy jsem se učil, a přesto
jsem dostal špatnou známku. Nepříjemné
je to jen do té míry pokud si připustím, že
učit se nemá cenu, když stejně dostanu
špatnou známku. Může se to stát, ale je
to výjimka, pokud je to častěji, je třeba
hledat chybu. Jestli mohu doporučit,
začněte nejdříve u sebe.

Zdá se mi nicméně, že si dnes plánovitě
znepříjemňujeme život a že pro to děláme
víc než pro jeho zpříjemňování. Stačí se
podívat na slavný Facebook. Schválně
spočítejte, kolik je tam pozitivních a kolik
negativních hlášek, obrázků, komentářů.
Nadávají si tam lidé, kteří se v životě
neviděli, sprosté kritiky pronášejí lidé,
kteří ničemu nerozumí atd. Přitom se
stačí na několik vteřin zamyslet a pokusit
se říci si: „Co tím ten druhý myslel?”, pak
možná zjistíme, že ti druzí, hloupí na druhé
straně on-line spojení, nejsou zas tak
špatní.

PaedDr. Jiří Cikán

Čím více si budeme znepříjemňovat
život, tím více se přiblížíme depresím.
Alkohol ani drogy to nevyřeší, jen
odsunou kousek dál a nakonec to
dopadne tak jako tak špatně. Nebo
jdeme k psychologovi, který nám možná
pomůže, možná ne. Kdybychom šli
ke kmenovému šamanovi, jeho první
otázkou by bylo, kdy jsme si naposledy
zazpívali a kdy jsme naposledy tančili.
Schválně, kdy jste naposledy zpívali
nebo tančili?
Váš J. Cikán
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UŽITEČNÉ

http://psd.tutsplus.com

TUTORIÁLY
Roman Mučica, M3B

DO ZAČÁTKU

Nevíš jak začít? Neměj strach!
Internet je naprosto plný tutoriálů všech druhů. Proto sem
přidávám seznam webových stránek, kde se můžeš zdarma
krok po kroku naučit profesionálním technikám úpravy textu.
Tutoriály jsou podrobně rozepsané a proto jsou vhodné
i pro začátečníky. Tutoriály obsahují podrobný ilustrovaný
postup jak docílit určitého efektu. Dále v časopisu následuje
step by step tutoriál, jak jsem tvořil titulní stránku časopisu.
Přeju hodně štestí.
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V záložce tutorials najdeš návody jak kreslit, stylizovat
písmo, pracovat ve 3D a mnoho dalšího. Všechny tutoriály
jsou v anglickém jazyce doprovázeny screenshoty.

http://www.photoshoplady.com
Zde najdeš spoustu návodů, které se týkají pouze
photoshopu. Tutoriály jsou zaměřeny převážně na efekty
fotek. Opět v anglickém jazyce.

http://www.tutoriarts.cz
České tutoriály, které se zaměřují na vychytávky
a usnadnění práce v každém z grafických programů.
Velkou výhodou je česká lokalizace a české fórum.

http://www.youtube.cz
A samozřejmě nesmí chybět youtube, kde je snad
nejvíc tutoriálů ze všech. Video je vždy lepší než text.
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SEZNAMOVACÍ

KURZ

2 013

3. září jsme se vydali jako třídy
1A, M1A a M1B se svými třídními
profesory na svůj první pětidenní
adaptační kurz, který se pořádal
v rekreačním středisku Březová.
Cesta autobusem trvala něco málo
přes dvě hodiny.
Studenti byli zamlklí a počasí
deštivé.
Všeobecnou melancholii však
prolomilo vřelé přivítání našeho
budoucího odborného dozoru
jednom mladém pánovi a dvou
o slečnách, kteří na nás čekali v cíli.
Nejprve nás provedli celým
areálem a zakázali nám v budoucnu
navštěvovat snad všechna místa,
která se zde vyskytovala. Zbyly
nám jen houpačky, toalety, jídelna
a naše pokoje, kde jsme se později
ubytovali. Ještě, že nám zbyl alespoň
výhled na krásnou přírodu, v níž jsme
byli v podstatě „uvězněni“.

Nejdříve nás to mrzelo, ale když jsme
v následujících pěti dnech zjistili, že většinu
zakázaných atrakcí máme v programu, který je
tak nabitý, že jsme nakonec nestihli navštívit ani
ty povolené houpačky, tak nás mrzutost rychle
přešla.
Odborný dozor si nás rozdělil mezi sebe tak,
aby každá třída měla jednoho vedoucího.
Tento vedoucí nás doprovázel po celý náš
čas aktivit a snažil se o to, abychom mezi sebou
v jednotlivých třídách utvořili co nejpřátelštější
vazby, jak jen to bylo možné. Tomu napomohl
i fakt, že páni profesoři s námi většinu času netrávili
a našemu vedoucímu jsme směli tykat, tudíž jsme
se vyhnuli zbytečnému napětí.
Mezi výše zmiňované aktivity patřily převážně
adrenalinové sporty, při kterých jsme často
překonávali vlastní strach. Museli jsme se proto
psychicky podporovat a někdy si i pomáhat.
Nejzajímavější z aktivit byly asi vysoké lanové
překážky ve výšce 10 m, protidrogová přednáška,
horolezecká stěna, paintball a rafty.
Měli jsme modřiny, pár šrámů, ale zvládli jsme
to a to je hlavní.
Přivezli jsme si s sebou kromě rýmy i zážitky,
kdy jsme spolu hráli fotbal, krmili ovce, a hlasitě
zpívali a tančili na dětské diskotéce, když nám hráli
Šmoulové. Dokonce i počasí nám nakonec přálo.
To nejdůležitější, co jsme ovšem na adaptačním
kurzu 2013 nabyli, byli noví přátelé a těch není
v životě nikdy dost. Upřímně doufám, že budoucím
prvním ročníkům se bude na adaptačním kurzu
2014 dařit přinejmenším tak, jako nám a že si
přivezou také tak hezké vzpomínky.
Tereza Seifertová, 1A
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1A, prof. Romana Míčová
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M1A, třídní prof. Jan Vlček

M1B, třídní prof. Věra Šechovcovová

11

A

ANIMACE
VE TŘETÍ

Anastasie Bizunová

Ve svačinovém centru u kopírky jsme oslovili naši známou animátorku ze 3A.
Už kdysi jsme prezentovali její tvorbu na školním webu, a teď jsme se chtěli dozvědět
trochu víc.
Kdy jsi začala kreslit postavičky a jak tě napadlo je animovat?
Asi v páté třídě (při vzpomínání námahou krabatí čelo). S animací jsem začala
v devítce.
Jakým způsobem tvoříš animace – můžeš popsat postup?
Jaký hard- a software používáš?
Vyberu si téma. Otevřu program na animaci pencil nebo FlipaClip (pro tablety).
Udělám si jednoduché náčrtky a do další vrstvy už kreslím podrobnosti včetně
barev. Další záběr vyrobím tak, že udělám kopii původního obrázku, oříznu ji a
posunu, nebo nakreslím znovu v jiné poloze. Pak už jenom dodělám detaily a
pozadí a exportuji do videa (MOV apod.). Pro tvorbu používám MAC nebo tablet
Samsung A5.
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Odkud bereš inspiraci?

Z čeho čerpáš inspiraci?
Asi většinou z prázdné plochy, ale vždy to, co mě baví. Představím si něco,
a nechám to dělat to, co by to dělalo.
Co tě motivuje?
Abych měla na co koukat. A moc mě to baví.
Kde si můžeme tvoje práce prohlédnout?
Na devianart.com pod Stassy-IFOX3 a na youtube pod Stassy Kitsune.
Zkusila jsi něco „udat“ do nějakého časopisu nebo jinam?
Ne. Dělám to pro sebe a své přátele: Něco je na youtube, ale návštěvnost mně
nezajímá, spíš komentáře přátel.
Pracovala jsi už na nějaké komerční zakázce?
Zatím ne.
Co plánuješ po absolvování
školy?
Půjdu na střední textilní v Praze
(Střední umělecká škola textilních
řemesel?).
Co ti dala naše škola?
Naučila jsem se rozhodně pracovat
se softwary jako je Photoshop,
InDesign,
Illustrator
a
Quark
i například zkratky pro Mac.
Co bys chtěla dělat, čím by si se
chtěla živit?
To se zatím nemůžu rozhodnout.
Uvidím, co nejvíce uplatním z toho,
co umím.
Děkujeme za rozhovor.
Redakční článek
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Roman Mučica, M3B
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Cinema 4D

Budeme používat již hotové studio (nastavená
světla, pozadí, atp.). Stáhni si ho na této adrese:
http://www.mediafire.com/download/ymohaio54qjj062/Light+Room+-+BLU3.c4d.
Stažený soubor otevři dvojklikem, otevře se Cinema
4D se studiem (pro posun objektů používej 3 šipky
a pro pohyb kamerou v prostoru tyto ikonky).
1. Přidej text, v horní liště: MoGrapg -> MoText.
2. Hloubku textu (depth) nastav na 60.
3. Napiš vlastní text, v mém připadě gutenberg.
4. Nastav velikost, horizontální a vertikální
zarovnání.
5. Font si vyber, jaký chceš (doporučuji bezpatkový).

Pro dosažení efektu zbroušených hran budeme upravovat hrany textu.
1. Zkopíruj MoText.
2. V záložce Uzávěry (Caps) změň počátek na
Zaoblený uzávěr (Fillet caps). Hodnoty nech jak
jsou.
3. Nakopírovaný text posuň modrou šipkou ve
směru osy Z dozadu tak, aby to vypadalo jako na
obrázku.

1
2

3

1
3

2

4
Dalším krokem docílíme náhodné rozházení
písmen, tento efekt uděláme následovně.

1

1. Musíš mít označený MoText.
2. Překlikni na záložu Písmena (Letters).
3. Na horní liště zvol MoGraph -> Efektor ->
Náhodnost efektor (Random).
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2

Teď nastavíme Náhodnost efector.
1. Budeme se pohybovat v záložkách Efector
a Parametry.
2. Intenzitu (Strenght) nastav třeba na 50 %.
3. Počátek náh. (Seed) slouží k přepínání mezi
variantami, které Cinema navrhla.
4 Zatrhni čtvereček Rotace a zde si nastav rotaci
jak jen budeš chtít.
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1

2

3
4
Znovu nakopíruj MoText 1 a zvětši Zaoblení (Radius) o 3 cm a posuň dozadu. Tento krok
opakuj tak dlouho, dokud nebudeš mít MoText celkem 4krát v pravém výpisu objektů.
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Jak uložit? Klikni na tlačítko Upravit
nastavení renderingu (Cmd + B nebo Ctrl + B)
a následuj instrukce u dolního obrázku.

2

Je čas na barvičky, jednoduše přetáhni materiály Mat. 1 a Cyc Tex stejně jak vidiíš na obrázku.

Je čas na první render obrázku. Doposud
jsi se pohyboval/a pouze v modelovém okně, teď
vše uvidíš jak má vypadat. Renderovat pohled
(Cmd + R nebo Ctrl + R). Vyskočí chybová hláška,
kterou ignoruj a klikni na OK.

1
3

1. Základní nabídka, v jakém rozlišení bude konečný výsledek.
2. V záložce Uložení (Save) si nastav, kam se má obrázek uložit a v jakém formátu. Já
používám PSD, protože si obrázky dále upravuju ve Photoshopu.
3. Nakonec si zkontroluj v záložce Globální Iluminace (Global Illumination) v podzáložce
Soubory cache (Cache files), že máš odškrtnuté Automatické uložení (Auto save) a okno zavři.
4. Ke spuštění finálního renderu slouží tlačítko Renderovat do prohlížeče (Shift + R), které se
nachází zde.

4
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Roman Mučica M3B, Cinema 4D

UKÁZKY

PRACÍ
NAŠICH STUDENTŮ
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Jan Pícha M3B, Cinema 4D
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#střední-škola-mediální-grafiky-a-tisku-sro

#střední-škola-mediální-grafiky-a-tisku-sro

Jsi kreativní a baví tě grafický design?
Zajímá tě propagační grafika a marketing?
Chceš pracovat v grafickém studiu nebo reklamní agentuře?
Máš cit pro design a chceš tvořit krásné věci s trvalou hodnotou?
Líbí se ti ruční práce, máš cit pro barevnost a tvar, pro krásu knih?

#střední-škola-mediální-grafiky-a-tisku-sro

reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

Produkci tiskovin

Absolvent tohoto zaměření se
stane odborníkem v digitálním
zpracování obrazu a textu
s cílem přípravy dat pro tiskové
zakázky. Zvládá celý tiskový
proces, jeho řízení a kontrolu.

Tito absolventi jsou kandidáty
Chceš pracovat
v grafickém studiu nebo reklamní agentuře?
na pozici produkčního
ve
firmách,
zadávají
v průběhu
Máškteré
cit pro
design
a chceš tvořit krásné věci s trvalou hodnotou?
roku celou řadu tiskových
Líbí se
ruční zaměření
práce, máš cit pro barevnost a tvar, pro krásu knih?
zakázek.
Žácititohoto
#střední-škola-mediální-grafiky-a-tisku-sro
budou schopni rozhodovat,
která tisková technika je vhodná
pro daný druh tiskové zakázky.
reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

reprodukční
grafik pro média
reprodukční
grafik pro média
se zaměřením
na
se zaměřením
na

Operátor tisk. technologií
Absolvent najde uplatnění
v oblasti obsluhy nejmodernějších
elektronicky řízených tiskových
technologií. Vykonáním maturitní zkoušky získá kvalifikaci pro
výkon povolání , které je určeno
celkovou profilací odborné
přípravy v rámci daného oboru.

O nás

Olga Caraja M2B, barevná kresba

Jsi kreativní a baví tě grafický design?
Zajímá tě propagační grafika a marketing?

Zpracování textu a obrazu

Produkci tiskovin

Absolvent Absolventi
tohoto zaměření
se uplatnění
naleznou
stane odborníkem
v digitálním
jako grafici,
případně produkční
zpracovánípři
obrazu
a textu
výrobě
časopisů, knih,
s cílem přípravy
dat pro
tiskové apod.
reklamních
materiálů
zakázky. Zvládá
tiskový
Kroměcelý
toho
budou disponovat
proces, jeho
řízení a kontrolu.
vědomostmi
a dovednostmi
pro pozici vedoucího výroby ve
středně velké polygrafické firmě.

Tito absolventi jsou kandidáty
Chceš pracovat
v grafickém studiu nebo reklamní agentuře?
na pozici produkčního
ve
firmách,
zadávají
v průběhu
Máškteré
cit pro
design
a chceš tvořit krásné věci s trvalou hodnotou?
roku celou řadu tiskových
Líbí se
ruční zaměření
práce, máš cit pro barevnost a tvar, pro krásu knih?
zakázek.
Žácititohoto
budou schopni rozhodovat,
která tisková technika je vhodná
pro daný druh tiskové zakázky.

Kontakt

Operátor tisk. technologií

SŠMGT, s. r. o. je nástupcem SOU polygrafického a Střední
školy polygrafické Praha. Jde o školu, která má více než
65ti letou tradici a mezi významné absolventy školy patří
např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová nebo
majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček.

Jsi kreativní a baví tě grafický design?
Zajímá tě propagační grafika a marketing?

Zpracování
textu aa obrazu
Reklamu
propagaci

274 868 770

medialnigrafika.cz

Absolvent najde uplatnění
v oblasti obsluhy nejmodernějších
Beranových 140
elektronicky řízených tiskových
info@medialnigrafika.cz
199 00 Praha 9
technologií. Vykonáním maturitní zkoušky získá kvalifikaci pro
výkon povolání , které je určeno
celkovou profilací odborné
přípravy v rámci daného oboru.

O nás

Jsi kreativní a baví tě grafický design?
Zajímá tě propagační grafika a marketing?

Zpracování
textu aa obrazu
Reklamu
propagaci

Produkci tiskovin

Absolvent Absolventi
tohoto zaměření
se uplatnění
naleznou
stane odborníkem
v digitálním
jako grafici,
případně produkční
zpracovánípři
obrazu
a textu
výrobě
časopisů, knih,
s cílem přípravy
dat pro
tiskové apod.
reklamních
materiálů
zakázky. Zvládá
tiskový
Kroměcelý
toho
budou disponovat
proces, jeho
řízení a kontrolu.
vědomostmi
a dovednostmi
pro pozici vedoucího výroby ve
středně velké polygrafické firmě.

Tito absolventi jsou kandidáty
Chceš pracovat
v grafickém studiu nebo reklamní agentuře?
na pozici produkčního
ve
firmách,
zadávají
v průběhu
Máškteré
cit pro
design
a chceš tvořit krásné věci s trvalou hodnotou?
roku celou řadu tiskových
Líbí se
ruční zaměření
práce, máš cit pro barevnost a tvar, pro krásu knih?
zakázek.
Žácititohoto
budou schopni rozhodovat,
která tisková technika je vhodná
pro daný druh tiskové zakázky.

Kontakt

Operátor tisk. technologií

SŠMGT, s. r. o. je nástupcem SOU polygrafického a Střední
školy polygrafické Praha. Jde o školu, která má více než
65ti letou tradici a mezi významné absolventy školy patří
např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová nebo
majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček.

reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

reprodukční
grafik pro média
reprodukční
grafik pro média
se zaměřením
na
se zaměřením
na

274 868 770

medialnigrafika.cz

Absolvent najde uplatnění
v oblasti obsluhy nejmodernějších
Beranových 140
elektronicky řízených tiskových
info@medialnigrafika.cz
199 00 Praha 9
technologií. Vykonáním maturitní zkoušky získá kvalifikaci pro
výkon povolání , které je určeno
celkovou profilací odborné
přípravy v rámci daného oboru.

O nás

reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

reprodukční
grafik pro média
reprodukční
grafik pro média
se zaměřením
na
se zaměřením
na

Zpracování
textu aa obrazu
Reklamu
propagaci

Produkci tiskovin

Absolvent Absolventi
tohoto zaměření
se uplatnění
naleznou
stane odborníkem
v digitálním
jako grafici,
případně produkční
zpracovánípři
obrazu
a textu
výrobě
časopisů, knih,
s cílem přípravy
dat
pro
tiskové
reklamních materiálů apod.
zakázky. Zvládá
tiskový
Kroměcelý
toho
budou disponovat
proces, jeho
řízení a kontrolu.
vědomostmi
a dovednostmi
pro pozici vedoucího výroby ve
středně velké polygrafické firmě.

Tito absolventi jsou kandidáty
na pozici produkčního ve
firmách, které zadávají v průběhu
roku celou řadu tiskových
zakázek. Žáci tohoto zaměření
budou schopni rozhodovat,
která tisková technika je vhodná
pro daný druh tiskové zakázky.
reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

Kontakt

Operátor tisk. technologií

SŠMGT, s. r. o. je nástupcem SOU polygrafického a Střední
školy polygrafické Praha. Jde o školu, která má více než
65ti letou tradici a mezi významné absolventy školy patří
např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová nebo
majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček.

274 868 770

Reklamu a propagaci

medialnigrafika.cz

Absolvent najde uplatnění
v oblasti obsluhy nejmodernějších

Absolventi naleznou uplatnění
jako grafici, případně produkční
při výrobě časopisů, knih,
reklamních materiálů apod.
Kromě toho budou disponovat
vědomostmi a dovednostmi
pro pozici vedoucího výroby ve
středně velké polygrafické firmě.

Beranových 140
elektronicky řízených tiskových
info@medialnigrafika.cz
199 00 Praha 9

technologií. Vykonáním maturitní zkoušky získá kvalifikaci pro
výkon povolání , které je určeno
celkovou profilací odborné
přípravy v rámci daného oboru.

O nás
SŠMGT, s. r. o. je nástupcem SOU polygrafického a Střední
školy polygrafické Praha. Jde o školu, která má více než
65ti letou tradici a mezi významné absolventy školy patří
např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová nebo
majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček.

Roman Mučica M3B, Adobe Id, Ps, ill

Kontakt
274 868 770

medialnigrafika.cz

info@medialnigrafika.cz

Beranových 140
199 00 Praha 9

Hervis půl maratón

Praha

2013

Školní team pod vedenim profesora Vlčka.

V Hervis půl maratónu Praha 2013 byla naše škola na 14. místě. Oleg Koshelyev byl na 3. místě
s časem 00:20:20 na 5 km, zástupce Martina Vacury – Tomáš byl na 129. místě s časem 00:25:57
na 5 km, Janáček David byl na 17. místě s časem 00:21:37 na 5km a profesor Mgr. Jan Vlček
skončil na 55. místě s časem 00:26:51 na 6 km.
Celkově se štafeta naší školy umístila na 14. místě z 418 štafetových družstev. GRATULUJEME.
Škola startovala pod hlavičkou Nadace Olgy Havlové – startovním sponzorovala Nadaci.
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Jeden z našich studentů v běžeckém poli.
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Kateřina Gregorová, M2B
Veronika Iltyová, M2B
Michaela Solčanská, M2B

Pro řezačku papíru jsem potřebovala vyrobit nové ozubené kolečko,
jelikož staré podlehlo útoku zubů mojí
sestřenice. Požádala jsem kamarádky
o pomoc a tady vám teď přinášíme
návod, jak zachránit užitečné stroje
před likvidací po nájezdu zubypoznavších nemluvňat. Předlohou nám sloužilo staré kolečko, které bylo potřeba
pořádně změřit a jako každý předmět
založený na kruhu jsme musely použít
posuvné měřítko neboli šupleru.
K VĚCI
Předmět se skládá ze dvou částí
(vrstev) – spodní (větší) kolečko a
vrchní (menší) kolečko. I když se jedná
o 3D předmět, samotná realizace
probíhá v programu Adobe Illustrator, kde předmětu vtiskneme podobu
ve dvou rozměrech a v Cinema 4D
přidáme ten třetí.

PŘÍBĚH
POLÁMANÉHO
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KOLEČKA

MĚŘENÍ A KRESLENÍ
Při bližším zkoumání jsou zuby kolečka zaoblené, takže nejde pouze
použít nástroj “hvězda” (1) bez přemýšlení, ale zapojit fantazii a důvtip.
Pro definici hvězdy zadáme “fiktivní”

rozměry, kde si musíme představit,
kde se sejdou vrcholy oněch zubů.
Stejný proces konáme i u vnitřní kružnice. Samozřejmostí je spočítat množství oněch zubů. Vzniklý objekt je ještě
třeba upravit. Jak? Fintou. Vnitřní
kružnice je jednoduchá. Přidejte
kruh s již přesnými rozměry (měřenými podle originálu) (2), napasujte
na střed a pomocí nástroje “Cestář”,
přesněji “Spojit” vytvořte již upravenou a odpovídající vnitřní kružnici.
Vnější kružnice vyžaduje větší lstivost. Jako pomůcka nám poslouží
vybraná šablona, jinak řečeno, vybraný kruh ve čtvercovém poli (3).
Postup je následovný. Vytvořte
čtverec (čtverec volíme kvůli osám –
pasování) libovolné velikosti, avšak
musí být větší než naše ozubené
kolečko, do něj vložte opět kruh,
nyní s přesnými hodnotami naměřenými na originálu (vnější kružnice),
a pomocí Cestáře (Odečíst od) vytvořte šablonu. Tuto šablonu přiložte
k naší hvězdě (3), označte oba objekty
a opět v Cestáři (Odečíst od) dotvořte
ozubené kolečko. Už zbývá jen vybrat kružnici pro zasazení osy, ale to

1

5

2

už budete všichni vědět, jak na to (4).
Tímto je první vrstva hotová. Druhou
vrstvu děláme stejně jako první.
TŘETÍ ROZMĚR
Po kreslení v Adobe Illustrator přichází na řadu Cinema 4D. Abyste
mohli importovat soubory .ai do Cinemy, musíte si nejdříve stáhnout (a nainstalovat) Pluig-in “CV-ArtSmart”, který
je volně k mání na internetu. Vytáhněte
rozměry vrstev podle proporcí (opět
měřeno z originálu), vyexportujete
jako soubor .stl a vložíte do ovládacího
programu 3D tiskárny – G3DMaker,
kde už pouze poupravíte rozměry aby
odpovídaly zcela přesně.
A KOLEČKO JE NA SVĚTĚ
Teď už si s tím poradí 3D tiskárna
Profi3DMaker. Ta z materiálu ABS (ze
kterého se třeba vyrábí i Lego) dotvoří
přesnou kopii ozubeného kolečka,
které, jak sami vidíte na obrázku, poslušně slouží jako jeho předchudce.
Tisk kolečka si můžete prohlédnout
na Facebooku školy, kde je umístěné
video.

3

4

SPOJIT

ODEČÍST OD
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Jsi kreativní a baví tě grafický design?
Zajímá tě propagační grafika a marketing?
Chceš pracovat v grafickém studiu nebo reklamní agentuře?
Máš cit pro design a chceš tvořit krásné věci s trvalou hodnotou?
Líbí se ti ruční práce, máš cit pro barevnost a tvar, pro krásu knih?

reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

Zpracování textu a obrazu

Produkci tiskovin

Absolvent tohoto zaměření se
stane odborníkem v digitálním
zpracování obrazu a textu
s cílem přípravy dat pro tiskové
zakázky. Zvládá celý tiskový
proces, jeho řízení a kontrolu.

Tito absolventi jsou kandidáty
na pozici produkčního ve
firmách, které zadávají v průběhu
roku celou řadu tiskových
zakázek. Žáci tohoto zaměření
budou schopni rozhodovat,
která tisková technika je vhodná
pro daný druh tiskové zakázky.
reprodukční grafik pro média
se zaměřením na

Operátor tisk. technologií

Reklamu a propagaci

Absolvent najde uplatnění
v oblasti obsluhy nejmodernějších
elektronicky řízených tiskových
technologií. Vykonáním maturitní zkoušky získá kvalifikaci pro
výkon povolání, které je určeno
celkovou profilací odborné
přípravy v rámci daného oboru.

Absolventi naleznou uplatnění
jako grafici, případně produkční
při výrobě časopisů, knih,
reklamních materiálů apod.
Kromě toho budou disponovat
vědomostmi a dovednostmi
pro pozici vedoucího výroby ve
středně velké polygrafické firmě.

O nás
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SŠMGT, s. r. o. je nástupcem SOU polygrafického a Střední
školy polygrafické Praha. Jde o školu, která má více než
65letou tradici a mezi významné absolventy školy patří
např. fotograf Jan Saudek, herečka Jitka Molavcová nebo
majitel inzertních novin ANNONCE Josef Kudláček.

Kontakt
274 868 770

medialnigrafika.cz

info@medialnigrafika.cz

Beranových 140
199 00 Praha 9

