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BODOVÝ SCÉNÁŘ PILOTNÍHO DÍLU 
1/ OBRAZ MONTÁŽ, EXT DEN 

Vyprávíme obrazem a hudbou. Paralelní montáž ptačích přeletů a jejich sezení na stromech, keřích a 
v trávě s návštěvou lesa, ve kterém procházejí děti a učitelky z Mateřské školky U splavu z Břeclavi a 
pozorují okolí. Montáž evokuje, že ptáci jsou pozorování dětmi a učitelkou ze školky. Obraz obsahuje 
nediegetickou veselou hudbu. 

2/ STUDIO DOBŘÍKOV, INT DEN 

Moderátorka a Bobřík Dobřík sledují video z obrazu 1 na počítači v přírodně laděném studiu Dobříkov 
a následně děkují za zaslané video a čtou si mail od Mateřské školky U splavu, kde uvádí, proč by chtěla 
stavět krmítka pro ptáky – děti mají rádi Pěnkavy, Vrabce, Brhlíka, Čížka a Hrdličku. Moderátorka 
následně odepisuje s pozdravem, že se těší, až jí děti předvedou, jak na krmítkách pracují. 

3/ TITULKY - ANIMOVANÁ SEKVENCE 

Animovaná Moderátorka s Bobříkem Dobříkem jedou v dřevěném autě, stylizovaném jako bobří hráz 
– pouze z větví, stromů a hlíny. V obraze se objevuje i nediegetický materiál – titulky. 

4/ ZAHRADA MŠ U SPLAVU, EXT DEN 

Důraz na vyprávění obrazem – minimum odbornosti. Moderátorka s Bobříkem Dobříkem vstupují 
brankou do zahrady, kde na ně čeká paní učitelka s dětmi. Následně se moderátorka dětí ptá, čím se 
ptáci krmí. Děti říkají, že pečivo a sladkosti je pro ptáky škodlivé. Naopak nejlepší potravou jsou 
obiloviny, ptačí zob, ořechy, lojové koule. (3 děti řeknou každý typ bodově) Bobřík Dobřík dodává, že 
například Sýkorky jedí i obrovské množství hmyzu. Následně se moderátorka dětí ptá, jak lze ptáky 
krmit. Jednou z odpovědí dětí jsou i krmítka. Bobřík Dobřík v reakci na krmítka vezme větev, schroustá 
jí a říká, že jídlo má rád každý. Děti se smějí. Učitelka reaguje na to, že krmítka jim chybí a děti hned 
nějaké postaví. Bobřík Dobřík si nasazuje stavařskou helmu a brýle. 

5/ PREZENTACE KRMÍTEK 

Vidíme prezentaci typů krmítek s krátkým voiceoverem Moderátorky. U každého krmítka se zvýrazní 
jeho součást, o které je aktuálně řeč.  Jedná se o vypečené krmítko – 2 dortové formy a provázek, 
budku na parapet – plastový obal, potravinářská fólie a provaz na dekoraci, plechovou jídelnu – 
konzervu s dřevěným bidýlkem a provázkem na zavěšení, pet krmítko – petlahev, plastovou lžičku, 
provázek/drát. 

6/ OBRAZ MONTÁŽ - ZAHRADA MŠ U SPLAVU, EXT DEN 

Skupinky děti pracují na zahradě na jednotlivých typech krmítek. Učitelka na ně dohlíží a občas jim 
poradí. Moderátorka všechny s úsměvem sleduje a fotí si dětí na mobilní telefon. Obraz je podbarven 
veselou nediegetickou hudbou. 

 

 



7/ ZAHRADA MŠ U SPLAVU, EXT DEN 

Krmítka jsou již hotová. Moderátorka s učitelkou si je prohlíží. Následně děti nasypávají do krmítek 
potravu pro ptáky. Některé jsou na stole, jiné jsou již zavěšené na stromech. Moderátorka pozitivně 
hodnotí odvedenou práci a přeje školce vše nejlepší. Bobřík Dobřík následně pochválí děti a vykouzlí 
jim plyšového Dobříka. Děti mají z odměny velkou radost. Moderátorka a Bobřík Dobřík se s dětmi a 
paní učitelkou loučí. 

8/ ANIMOVANÁ SEKVENCE 

Animovaná moderátorka s Bobříkem Dobříkem jedou v dřevěném autě, stylizovaném jako bobří hráz 
– pouze z větví, stromů a hlíny. 

9/ STUDIO DOBŘÍKOV, INT DEN 

Moderátorka a Bobřík Dobřík jsou zpět ve studiu Dobříkov, kde vyzývají další školky ke stejnému úkolu 
– vyrobení nových typů krmítek, poslání fotografií na email a slib, že vylosovaná školka vyhraje 
plyšového Dobříka. Dále zdůrazňuje, že bonusové materiály o stavbě krmítek najdou na webu a 
příslibem návštěvy další školky – odkaz na web a formulář nápady k návštěvě. 

10/ ZÁVĚREČNÉ TITULKY 

Animace krmítka, ke kterému přilétávají ptáci a zobou krmení. V obraze se objevuje nediegetický 
materiál titulků. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BODOVÝ SCÉNÁŘ DRUHÉHO DÍLU - ČMELÁCI  

1/ STUDIO DOBŘÍKOV, INT DEN 

Moderátorka sedí u počítače přírodně laděném studiu Dobříkov a žasne kolik školek jí poslalo 
fotografie nově postavených krmítek pro ptáky. Zpoza rohu přiskakuje Bobřík Dobřík a ptá se 
Moderátorky, co se děje. Moderátorka říká, že se hodně školek inspirovalo krmítky Mateřské školky U 
splavu a vytvořilo svá vlastní, které jim poslali na fotkách. Následně jsou v obraze přímo prezentovány 
některé fotografie krmítek. Moderátorka s Dobříkem Bobříkem následně losují z bedny a Moderátorka 
vyhlašuje výherce – školku, která vyhrála soutěž o nejlepší krmítko a bude jí poslán plyšový Dobřík. 
Animovaný Bobřík Dobřík říká, že ptáci jsou napapaní, ale co ostatní létající zvířátka a jako příklad 
zmiňuje Čmeláky. Na to reaguje Moderátorka tím, že Mateřská školka Brodek u Prostějova bude stavět 
čmeláčí domečky a ona s Dobříkem Bobříkem je jedou zkontrolovat.  

2/ TITULKY - ANIMOVANÁ SEKVENCE 

Animovaná Moderátorka s Bobříkem Dobříkem jedou v dřevěném autě, stylizovaném jako bobří hráz 
– pouze z větví, stromů a hlíny. V obraze se objevuje i nediegetický materiál – titulky. 

3/ ZAHRADA MŠ BRODEK, EXT DEN 

Důraz na vyprávění obrazem – minimum odbornosti. Moderátorka s Bobříkem Dobříkem vstupují do 
zahrady, kde na ně čeká paní učitelka s dětmi. Následně se Moderátorka dětí ptá, jestli mají rády 
čmeláky. Děti odpovídají, že ano, protože jsou barevní a chlupatí. Následně se Moderátorka ptá, čím 
jsou čmeláci pro zahradu užiteční. Děti odpovídají, že opylováním. Bobřík Dobřík dodává, že bez 
opylování by nemohlo kvést ovoce jako jahody, jablíčka, okurky, rajčátka a další dobroty. Čmeláci jako 



jediní navíc opylují plody i v dešti a chladném počasí na rozdíl od včel. Paní učitelka dodává, že by 
s dětmi chtěli, aby se k nim čmeláci častěji vraceli, a proto jim chtějí vybudovat hezký a funkční čmeláčí 
domeček.  

4/ PREZENTACE ČMELÁČÍHO DOMEČKU 

Vidíme prezentaci částí čmelína s krátkým voiceoverem Moderátorky. Květináč, těžkou dlaždici, flexi 
kulaté potrubí, dvířka na vchod proti a bavlnu na vystlání vnitřního prostoru.  

5/ OBRAZ MONTÁŽ - ZAHRADA MŠ BRODEK, EXT DEN 

Skupinka dětí pracuje na čmeláčím domečku. Učitelka na ně dohlíží a občas jim poradí. Moderátorka 
všechny s úsměvem sleduje a fotí si dětí na mobilní telefon. Obraz je podbarven veselou nediegetickou 
hudbou. 

6/ ZAHRADA MŠ BRODEK, EXT DEN 

Čmeláčí domek je hotový a ozdobený. Moderátorka s učitelkou si jej prohlíží. Následně ho dávají na 
parapet. Moderátorka pozitivně hodnotí odvedenou práci a přeje školce vše nejlepší. Bobřík Dobřík 
následně pochválí děti a vykouzlí jim plyšového Dobříka. Děti mají z odměny velkou radost. 
Moderátorka a Bobřík Dobřík se s dětmi a paní učitelkou loučí. 

7/ ANIMOVANÁ SEKVENCE 

Animovaná moderátorka s Bobříkem Dobříkem jedou v dřevěném autě, stylizovaném jako bobří hráz 
– pouze z větví, stromů a hlíny. 

8/ STUDIO DOBŘÍKOV, INT DEN 

Moderátorka a Bobřík Dobřík jsou zpět ve studiu Dobříkov, kde vyzývají další školky ke stejnému úkolu 
– vyrobení čmeláčího domečku s výzdobou, poslání fotografií na email a slib, že vylosovaná školka 
vyhraje plyšového Dobříka. Dále zdůrazňuje, že bonusové materiály o stavbě krmítek najdou na webu 
a příslibem návštěvy další školky – odkaz na web a formulář nápady k návštěvě. 

9/ ZÁVĚREČNÉ TITULKY 

Animace čmeláčího domečku, ke kterému přilétají čmeláci a lezou dovnitř. V obraze se objevuje 
nediegetický materiál titulků 

 


