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as p ípravy

15–45 minut

as realizace

4 x 60 minut

Prostor

1. ást venku, 
další v klubovn

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nejlépe 3–15

V ková kategorie

5. t ída/11 let

ZACHYCUJEME ODDÍL FOTOGRAFIÍ

Zachytit pro budoucnost naše zážitky z Putování se psem je možné mnoha zp soby. Ten nej ast jší 
je fotogra  e. To se p ece nemusíme u it, dnes, kdy tém  každý má fo ák v mobilu a tedy po ád u sebe, je to p ece 
jednoduché. Poj me si vyzkoušet, jestli jsme opravdu tak dob í fotografové.

Motivace:

Digitální fotoaparát nebo mobilní telefon s fotoaparátem.

K tomuto metodickému listu je k dispozici jeden pracovní list.

Pot eby:

V dob , kdy tém  každý len oddílu má mobilní telefon s fotoaparátem nebo samostatný digitální 
fotoaparát, se zdá, že u it d ti fotografovat je zbyte né. Ale ur it  to tak není. Na sch zku, na níž budeme fotografovat, 
se musíme p ipravit – jednak se dohodneme s d tmi, že si p inesou vlastní fotoaparáty, a jednak musí být sch zka 
programov  zajímavá, aby bylo co fotit. No a také by to m la být sch zka venku, aby fotogra  e byly co možná 
nejkvalitn jší. 

Nejprve ud láme malý historický úvod: Na po átku fotogra  e byla camera obscura (viz dále), 19. století pak p ináší 
francouzské vynálezce a objev fotoaparátu. Nebyl zdaleka jako ty dnešní – zpo átku to byly dv  d ev né bedny, 
za átkem 20. století p ichází barevný  lm a s ním první barevné fotogra  e a teprve v 90. letech minulého století se 
po dvaceti letech výzkumu narodil dnešní bez  lmový fotoaparát.

Fotografování je um ní, dokonalá fotogra  e zachycuje nejen obraz, ale i náladu. My se zpo átku budeme u it zachytit 
alespo  dobrý obraz. Vysv tlíme si, že fotoaparát v mobilu není pro fotografa to nejlepší — jeho jedinou výhodou je 
to, že jej máme v podstat  neustále u sebe a máme tak šanci vyfotit pohotové snímky ne ekané akce. Kvalita výstupu 
je ale velmi malá, fotky jsou v tšinou mén  z etelné a nejspíš nebudou vhodné nap . pro otišt ní v novinách.

Nej ast jším fotoaparátem je tzv. kompakt – jednoduchý p ístroj ur ený zejména pro fotoamatéry, a tedy úpln  
ideální pro pot eby našeho oddílu. Spíše než výslednou kvalitu obrazu totiž hledáme snadné ovládání a malé rozm ry. 
Než za neme s fotografováním, ov íme si, ze kterých mobilních telefon  p jdou pak fotogra  e „vytáhnout“ pro další 
práci s nimi.

A už jdeme fotit — p ipomeneme d tem, aby se dob e dívaly, co budou mít v záb ru (pohled na fotografované 
prost edí okénkem z prst ) a aby držely fotoaparát pevn , aby snímky nebyly rozmazané. D tem, které nemají ím 
fotit, p j íme oddílový i náš fotoaparát, a ony pak fotí za našeho dohledu.

Na n které z následujících sch zek se pak k již hotovým fotogra  ím vrátíme a na praktických p íkladech si shrneme 
zásady fotografování:

1.  Vyvážení snímku — snímek by m l mít úst ední motiv, d ležitý je proto výb r místa, ze kterého fotíme. asto 
i malé poodstoupení m že obrázku prosp t. Snímek by nem l obsahovat rušivé prvky. Je tedy pot eba u it se 
vid t, že naše skupinka sice vypadá nádhern , ale za ní stojí dopravní zna ka, jejíž ty  bude na snímku jakoby 
vystupovat z hlav kamarád . 

2.  Sv tlo je lepší ráno a ve er než v poledne, a to hlavn  v lét . Nízko stojící slunce vytvá í krásné stíny a p kn  
zep edu osv tluje objekty. 

3.  Umíst ní objekt  na snímku — to, co chceme mít na fotce jako hlavní, by m lo být jasn  z etelné, v tšinou hodn  
velké. astou chybou je focení na dálku, kdy hlavní objekt (postava…) je na výsledném snímku sotva vid t. Hlavní 
objekt by nem l až na výjimky být uprost ed snímku, ale daleko lépe vyzní jeho umíst ní do 1/3 od kraje. Podobn  
p i focení krajiny by rozhraní mezi krajinou a oblohou nem lo být uprost ed snímku. Bu  zd razníme oblohu, nebo 
krajinu. Pokud je na snímku vyjád en pohyb, pohled nebo sm ování, nem l by objekt „utíkat“ ven ze snímku, ale 
naopak sm ovat do jeho st edu. P i fotografování krajiny je velmi d ležité vložit do záb ru n jaký prvek, který 
celý snímek oživí. Velmi astou pom ckou jsou v tvi ky (nebo jiné objekty – oblouk mostu, okno, zajímavý strom 
apod.) v pop edí, které obrázek zajímav  orámují a dodají mu hloubku. 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská.

Nau í se základy fotografování.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Camera obscura (dírková komora)

Kde se vzala ?

Už v 5. století p . n. l. ínský  losof Mo Ti popsal vznik obrazu po pr chodu sv tla malým otvorem. Už on v d l, že 
p edm ty odrážejí sv tlo všemi sm ry a že sv tlo odražené od horní ásti p edm tu vykreslí spodní ást obrazu. Další 
popisy tohoto jevu se objevují v ínských pramenech z 9. a 10. století. V 10. století se arabský fyzik a matematik Abu 
Ali al-Hasan zabýval lomem a odrazem sv tla a o kami. Vznikla tak první známá camera obscura. Tvo ila ji uzav ená 
schránka uvnit  s erným povrchem. Schránka obsahovala tzv. matnici, kterou mohla tvo it i samotná zadní st na 
schránky. Ve st n  naproti matnice byl malý otvor. Sv telný paprsek, nap . slune ní, se na otvoru rozptyloval tak, že 
se na matnici vytvá el zmenšený a p evrácený obraz pozorovaného p edm tu. Arabové takovým aparátem pozorovali 
zatm ní Slunce a slune ní skvrny. Za jasných nocí camera obscura dovolovala pozorovat i povrch M síce.

A samoz ejm  by to nebyl Leonardo da Vinci, kdyby se v jeho zápiscích nenašla zmínka o formování obrazu vn jší 
oslun né krajiny v zatemn né místnosti. Jak jinak než pomocí dírky. 

V katedrále ve Florencii nechal roku 1475 matematik a astronom Paolo Toscanelli vsadit do jednoho z oken bronzovou 
desti ku s dírkou, kterou se promítá obraz Slunce na podlahu katedrály. Na podlaze je zna ka, na kterou obraz Slunce 
dopadal práv  v poledne a ur oval tak p esný as. Toto za ízení pot ebovala církev pro ur ení data Velikonoc, které 
jsou vždy v ned li po prvním úpl ku následujícím po jarní rovnodennosti.  

D ležitý optický p ístroj vlastn  znovu vynalezl v roce 1540 Erasmus Reinhold. Aby byl obraz na matnici jasn jší 
a z eteln jší, za ala být do vstupního otvoru vsazována o ka.

V roce 1835 po ídil sv j první snímek anglický badatel W. H. Fox Talbot. Jeho vybavení se skládalo z krabi ek s hranami 
a se tvercovým pr ezem. Jeho manželka tomuto za ízení íkala „past na myš“.

V procházce historií tohoto objevu bychom mohli pokra ovat dlouho, ale nám jde p ece o to, abychom si jej vyrobili.

Camera obscura (dírková komora) 

Co budeme pot ebovat: kelímek od jogurtu, ernou temperovou barvu, disperzní lepidlo, pr svitný (nap . sva inový) 
papír, gumi ky, sví ku, p ipíná ek.

P íprava: vnit ní ást kelímku nat eme ernou temperovou barvou smíchanou s disperzním lepidlem. Po zaschnutí 
propíchneme do dna dírku pomocí p ipíná ku. Na horní ást kelímku vytvo íme promítací st nu z pr svitného papíru, 
který upevníme gumi kami.

Pracovní postup: pokus s dírkovou komorou provádíme v tmavé místnosti (v klubovn  se pokusíme o zatemn ní nebo 
si zkoušku funk nosti necháme na výpravu, kdy ve er už bude tma). Zapálíme sví ku, kelímek oto íme dnem k plameni 
sví ky ve vzdálenosti asi 20 cm. Na promítací st n  se vytvo í obraz plamene sví ky, který je výškov  p evrácený. 
Pro ? Sv tlo se ší í p ímo a e. Sv telný paprsek ze špi ky plamene sví ky prochází dírkou a dopadá na spodní ást 
promítací st ny. Paprsek ze spodní ásti plamene po pr chodu dírkou dopadá na horní ást st ny. Na promítací st n  
se proto vytvo í obraz výškov  p evrácený.

Pokud jsme zvládli cameru obscuru, m žeme se pustit do výroby jednoduchého modelu fotoaparátu.

Pot eby: kartonová krabice, válcová papírová krabice od prášku na nádobí nebo širší papírová trubice, lupa, sva inový 
papír, izolepa, ostrý n ž, n žky, tužka.

Pracovní postup: na jedné bo ní st n  krabice vy ízneme v tší otvor, poté na st nu krabice proti otvoru postavíme 
trubici (válcovou nádobu) a obkreslíme podle ní kruh, který vy ízneme ostrým nožem. Do vzniklého otvoru zasuneme 
trubici tak, aby se dala zasouvat a vysouvat. To bude pro nás asi trochu problém, protože operace vyžaduje p esnost 
vý ezu. Jakmile úkon zdárn  zvládneme, ke druhému konci trubice p ilepíme izolepou lupu a protilehlý otvor v krabici 
p elepíme pr svitným sva inovým papírem. Primitivní fotoaparát je hotov a my se m žeme p esv d it, zda je funk ní.

Práce s hotovým fotoaparátem

Fotoaparát namí íme na jasn  osv tlený p edm t a sledujeme papírovou obrazovku. Vidíme, že se na ní objeví obraz 
p edm tu, který je výškov  a stranov  p evrácený, stejn  jako tomu bylo u camery obscury, a my už také z p edchozí 
innosti víme pro . Náš fotoaparát je ale dokonalejší, zasouváním vysouváním trubice obraz zaost ujeme.

Variantní innosti pro náro né 

Základním pojmem kompozice je pak zlatý ez. Co to je a jak jej ur it, najdeme v pracovním listu. P i vysv tlování 
teoretických pravidel fotografování ukazujeme d tem z jejich fotogra  í ty, které se povedly a které dokumentují to, co 
se je snažíme nau it. Samoz ejm  jednoduché by bylo ukazovat na obrázcích chyby, ale takový p ístup by asi zp sobil, 
že dít  by pak už nikdy fotit necht lo. 

Na záv r sch zky spole n  vybereme snímky, které jsou nejzajímav jší a pošleme je s krátkými popisnými texty 
do novin, do Mozaiky Pionýra a t eba vyv síme na oddílový web. D ti sou asn  vedeme k tomu, aby se se svými 
zda ilými pracemi p ihlásily do sout že Clona – Pionýrský Sedmikvítek.
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Moje poznámky:

D ti s ADHD díky svému postižení jsou mén  koncentrované na 
innost, m že docházet k unáhleným snímk m, tedy ke snímk m s nižší 

kvalitou. Autistické d ti budou pot ebovat pomoc p i samotné práci, nebo  nezvládnou tolik inností najednou.
Aktivitu je t eba rozkrokovat do jednotlivých díl ích úkol .

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Upozorn ní: Variantní innosti jsou ur eny spíše starším d tem, doporu eny jsou pro 5. ro ník, tedy d ti jedenáctileté. 
Mladší asi výroba bude bavit, ale princip fyzikálního jevu nepochopí ani zdaleka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, P íroda a Poznání.
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Moje poznámky:


