ANIMOVANÉ PROGRAMY vzdelávacie
Dopraváčik uja Sládka 1-25, 25 x 8´, 2002
Pantomimický seriál, ktorého cieľom je naučiť deti predškolského veku
orientovať sa v každodennej dopravnej situácii. Hlavným protagonistom
a sprevádzateľom deja v jednotlivých dieloch je mím Milan Sládek.
Réžia: Midriak Ľuboš

Kvapka 1-7, 7 x 8´, 1994
Náučný animovaný seriál Bernadettty Šilingerovej o malej kvapke, ktorá
sa sa vydala z mora na veľkú dobrodružnú cestu po svete. Deti s ňou
objavujú tajomstvo putovania vody v prírode a na rozprávkovom základe
rozvíjajú poznanie, ktoré ich inšpiruje a motivuje.
Výtvarník: Dúha Michal
Réžia: Baran Jaroslav

Malé biblické príbehy
Starý zákon 1-143, 143 x 6,5´, 1995-1998
Ilustrované malé biblické príbehy podľa námetu Kataríny Habovštiakovej
a Antona Habovštiaka, dramaticky spracované s umeleckým prednesom
Františka Kovára a hudobným sprievodom zo Starého zákona podľa knihy
Genesis.

Nový zákon 1-20, 20 x 6´, 1998-1999
Pokračovanie ilustrovaných malých biblických príbehov o stvorení sveta
s komentárom Františka Kovára a Evy Večerovej.
Boh počas šiestich dní stvoril vesmír, oddelil svetlo od tmy, oblohu od
vôd,
na nebeskej oblohe umiestnil slnko, mesiac a hviezdy. Božím
zásahom dochádza k vzniku života a nakoniec aj k stvoreniu prvých ľudí,
Adama a Evy, žijúcich v Edene. Podľahnú pokušeniu a sú vyhnaní z raja.
Na zemi sa rozšírila ľudská zloba, najmä skaza mravov...
Výtvarník: Rehák Pavol /1998/
Réžia: Šebová Lucia, Vladár Ľubomír
Mať tak o koliesko viac 1-52, 52 x 7´, 2003-2014
Zábavný animovaný seriál Ivana Popoviča s komentárom Mateja Landla
mapujúci vážne vynálezy 20. storočia. Každá časť sa prísne drží faktov,
no nechýba jej humor a nadhľad. Práve tým chce osloviť široké spektrum
divákov. Mať tak o koliesko viac! je typ rodinného programu. Príťažlivosť
seriálu zvyšuje nevšedné využitie viacerých animačných postupov – od
klasickej animácie po počítačové techniky. Každý diel sa venuje vždy
jednému vynálezu ako sú napr. počítač, žiarovka, mrakodrap, telefón,
lietadlo, metro, televízia, penicilín, zips, video, hodiny, koleso…
Výtvarník: Popovič Ivan
Réžia: Popovič Ivan, Popovič Dávid
Pa a Pi 1-78, 78 x 9´, 1986-1989
Kombinovaný /animovaný a hraný/ rozprávkový seriál pre deti
s komentárom Kataríny Šulajovej, Petra Krajčoviča a Olda Hlaváčka zo
života zvierat. Mačička Pi a kocúrik Pa si hľadajú vo vesmíre priateľov.
Pristávajú na Zemi a postupne sa zoznamujú s rôznymi druhmi zvierat,
v každej časti s jedným druhom. Ich sprievodcom v tajuplnom svete
zvierat je počítač umiestnený na ich lodi – Vševed.
Výtvarník: Duša Miroslav

Réžia: Sobota Miroslav, Borovička Václav Pavel
Sládkova abeceda 1-25, 25 x 9´, 1999-2001
Pantomimický seriál Sládkova abeceda hravou formou priblíži a zároveň
učí
žiakov prvých ročníkov šľabikár a všetky písmená od A po
Z prostredníctvom známeho míma Milana Sládka.
Námet, Scenár: Midriak Luboš, Sládek Milan
Réžia: Midriak Luboš, Sabov Martin, Sládek Milan

