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FOTOAPARÁT

Každý z vás už doma n kdy objevil krabici nebo album plné starých fotogra  í. N které už byly 
p kn  zažloutlé, co? To jste se nasmáli, když jste si prohlíželi, jak vypadala babi ka nebo tatínek zamlada, vi te? A ty 
modely, jaké m li na sob ! A víte v bec, jak se takové fotogra  e d ív d laly? Zeptejte se tatínka nebo d de ka, ur it  
zavzpomíná, jak vyvolával fotky zav ený v koupeln  osv tlené jen ervenou žárovkou. Nev íte? P esv d te se sami…

Motivace:

Fotoaparáty nebo mobilní telefony s fotoaparátem, fotogra  e, po íta e, za ízení a chemikálie dle 
zvolených aktivit.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T8A.

Aktivity lze spojit s metodickými listy U22 a T4.

Pot eby:

Téma fotografování je velmi obsáhlé, je lepší rozd lit ho do n kolika sch zek (nemusí na sebe 
navazovat). Záleží jen na vás, kolik prostoru mu v nujete. Dob e toto téma propojíte s metodickými listy U22 (Foto, 
video) a T4 (Po íta ).

V dnešní dob  má tém  každé dít  na 2. stupni ZŠ digitální fotoaparát nebo chytrý telefon, který umí fotografovat 
i natá et videozáznam. Je to tak jednoduché – cvak, cvak, nahrát do po íta e a hlavn  „sdílet“.

Slova jako zv tšovák, vývojka, ustalova  jsou pro d ti neznámá, zní jim to jako sci-  . P itom „vyrobit“ fotogra  i 
klasickým zp sobem v erné komo e je takové dobrodružství!

Digitální fotoaparáty jsou v b žném prodeji v R až od roku 1996, po roce 2000 již tém  vytla ily klasické kino  lmové, 
se kterými dnes pracují v tšinou už jen n kte í profesionální fotografové. Pokud chcete d tem p iblížit romantiku 
klasického zpracování fotogra  e, pozv te ke spolupráci fotografa, bu  profesionála z fotoateliéru, nebo zájmového 
fotografa z n kterého spolku ve vašem okolí. Možná, že když zapátráte v okruhu svých známých, koleg , p íbuzných, 
na n koho takového narazíte.

Uspo ádejte pro d ti besedu s tímto fotografem. M žete se mu pochlubit oddílovými fotkami nebo kronikou. Nechte 
ho vypráv t, jak se fotogra  e zpracovávají dnes, a jak se to d lalo d ív. D ti ur it  zaujme, když p inese ukázat n jaké 
staré fotogra  e nebo diapozitivy. Pokud by se vám poda ilo sehnat funk ní za ízení pro vyvolávání fotogra  í, mohly by 
d ti celý proces vyzkoušet. Na n kterých st edních školách fungují fotokroužky a v rámci výuky chemie d ti zkoušejí 
vyvolávat fotogra  e v laborato i. Zkuste zjistit, jestli by nešlo takovou aktivitu za ídit i pro váš oddíl.

Stru ný postup zpracování klasické fotogra  e:
1. Vyvolat  lm – svépomocí ve vyvolávacím tanku pomocí vývojky a ustalova e, nebo lze využít služeb fotoateliéru 

a nechat si  lm vyvolat.
2. Film se založí do zv tšováku, nastaví se p íslušné okénko tak, aby se obrázek vešel na daný fotopapír, doost í se 

a docloní.
3. Pak se papír osvítí odkrytím ervené krytky na zv tšováku. Doba osv tlení není vždy stejná, pohybuje se od pár 

vte in do jedné minuty. Proces je nutno p edem vyzkoušet na malém kousku papíru.
4. Osv tlený papír se pono í do vývojky (chem. roztok).
5. Na papíru se za ne objevovat obraz, když je dob e z etelný, papír se vyndá.
6. Fotogra  e se vloží do ustalova e (chem. roztok). Tam se nechá asi 10 minut ustálit (dle návodu na chemikálii).
7. Fotogra  e se opláchne v isté vodní lázni a nechá se uschnout – bu  v lešti ce na fotogra  e, nebo se p ichytí 

kolíkem na prádelní š ru.

Celý proces probíhá v temné komo e, osv tlené pouze erveným sv tlem (barevná žárovka). Pokud do temné komory 
proniká i minimální množství jiného sv tla, bude fotogra  e znehodnocená.

Provedení:

as p ípravy

60 minut

as realizace

2x30 minut

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

7. t ída/13 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, k ešení problém , k u ení, sociální a personální, 
ob anská.

D ti se zdokonalí v práci s fotoaparátem, seznámí se s technikou vyvolávání klasické fotogra  e, 
vyzkouší si postup v praxi. Nau í se upravovat fotogra  e v po íta i.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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P i práci s chemikáliemi dodržujte návod na nich uvedený a p edepsané bezpe nostní p edpisy! P i 
pohybu m stem p i Fotorallye je nutná zvýšená opatrnost, vhodný je doprovod instruktora nebo vedoucího, nebo  
d ti zaujaté hledáním svého cíle snadno zapomenou na b žný m stský provoz, zejména ty mladší.

Pozor na:

Moje poznámky:

Pro d ti ze sociáln  znevýhodn ných rodin musíme zajistit zap j ení 
fotoaparátu a po íta e, nebo volíme práci ve skupinách. Aktivita 

umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí 
musí dbát na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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

Když se vám nepoda í sehnat vybavení k vyvolávání fotogra  í, m žete celý proces d tem ukázat na malém pokusu:

Budete pot ebovat fotogra  cký papír pro klasickou fotogra  i, vývojku a ustalova  (koupíte ve fotoateliéru), 3 misky 
dle rozm ru papíru, klešti ky na manipulaci s papírem v chemikálii. Pozor na bezpe nost p i práci s chemikáliemi!

P ipravte si p edm t, který budete „fotografovat“, nejlépe trochu lenitý, aby byl tvar dob e rozeznatelný (hv zdice, 
rybi ka apod.). P edm t by m l dob e p ilehnout k fotopapíru (zat žkat). V temné komo e položíte p edm t 
na fotopapír, p itisknete (zat žkáte), pak rozsvítíte asi na 5–10 sekund. Pak zase zhasnete, p edm t z papíru sundáte 
a pokra ujete jako p i vyvolávání fotogra  e (viz p edchozí návod – vývojka, ustalova , oplach, sušení). Výsledkem 
bude negativ, tzn. že osvícený papír bude erný a plocha p edm tu bude bílá.

Pokud se zam íte spíš na digitální fotogra  i, musíte se smí it s tím, že z technického hlediska tam p íliš prostoru pro 
n jaké objevování není. Automatické digitální fotoaparáty, které d ti v tšinou mají k dispozici, mají všechny funkce 
automatické, využít se dá jen ZOOM, p ípadn  n jaké p edvolené funkce dle typu fotoaparátu. V tom p ípad  se 
zam te spíš na kompozici fotogra  e, výb r vhodných objekt  k fotografování, využití p edvolených funkcí fotoaparátu 
a následné úpravy fotogra  í v po íta i pomocí vhodného (legálního!) softwaru. I s tím vám nejlépe pom že p izvaný 
fotograf, který d tem ukáže r zné „fígle“.

Dopl kové hry a aktivity:

Fotorallye

Vedoucí si p edem p ipraví ernobílé fotogra  e detail  v okolí – klika u dve í kostela, pr elí budovy, detail kašny, 
freska na omítce, zajímavý architektonický prvek na dom , kousek cedule apod. D ti se rozd lí do skupin (lépe vždy 
s doprovodem instruktora) a vydají se do m sta hledat, k emu detaily na fotogra  ích pat í. Každá skupinka má stejné 
fotogra  e, vít zí ta, která v daném asovém limitu získá nejvíc „úlovk “.

Umíme se dívat

Um ní fotografovat spo ívá p edevším v um ní správn  se dívat, vid t hezký záb r, po kat si na n j. Ne každý z nás 
na to má talent. Pokud to chceme s d tmi natrénovat, p ipravíme si karti ky formátu A5 z tvrdého papíru a doprost ed 
vy ízneme otvor cca 10x15 cm. P edstavíme si, že to, co vidíme otvorem, máme v hledá ku fotoaparátu. Vydáme se 
s d tmi na malou procházku. Chceme po nich, aby „jenom jako“ fotografovaly to, co v okénku vidí. P im jeme je tak 
pozorn  se dívat kolem sebe, vnímat detaily (šnek v tráv , orosená pavu ina, zajímavý kámen, mravenci s housenkou 
apod.). Sledujeme, co d ti v okénku vidí, pochválíme je, pokud se jim poda í p kný „úlovek“.

Fotosout ž

Tato sout ž dob e naváže na p edchozí aktivitu, je vhodná zejména na tábor nebo n jakou delší akci. Rozd líme 
d ti do malých skupinek tak, aby každá skupina m la k dispozici jeden fotoaparát. Vyhlásíme podmínky sout že 
tzn. ur íme kategorie, dle kterých budou fotogra  e hodnoceny (nap . rostlina, zví e, lidé, krajina). Úkolem d tí je 
b hem ur ené doby (1 den) fotografovat v daných kategoriích to, co považují za zajímavé. Fotogra  e pak nahrajeme 
do po íta e a dáme d tem prostor, aby vybrali sout žní snímky za svou skupinu (m žeme omezit po et snímk  pro 
skupinu v dané kategorii – maximáln  3). Snímky pak vytiskneme na barevné tiskárn  a vystavíme. Všichni ú astníci 
akce pak mají možnost hlasovat pro snímky, které je nejvíce zaujaly, nap . pomocí korálk , fazolí atd.

Nejlepší snímky pak slavnostn  vyhlásíme, autory odm níme a obrázky vystavíme na nást nce, v kronice, na webu. 
Povedené snímky m žeme p ihlásit do sout že Pionýrský Sedmikvítek – Clona (Film, foto, video).

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P íroda, Pam .


