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CAMERA OBSCURA II.

Lidská pam  je krátká, a tak se nez ídka stává, že následující generace znovu a znovu objevují n co, 
co bylo známo už jejich p edk m. V 11. století byla camera obscura známa, slovník tedy nelže. Ale 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.

Motivace:

Krabice od bot, erná barva, alobal, špendlík, papírová páska, malé kolí ky, p íp. r žky na fotky 
do fotoalb nebo oboustrannou lepicí pásku, fotogra  cký papír velikosti 10x15 cm, vývojka, ustalova , foto-misky 
s klešt mi, ervené sv tlo.

Pot eby:

Planeta Pam  – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Nejprve ut sníme všechny otvory v krabici a uvnit  ji vymalujeme ernou barvou. Na dno krabice 
umístíme kolí ky, r žky nebo oboustrannou pásku pro pozd jší uchycení fotogra  ckého papíru. Do st edu víka 
od krabice vyst ihneme v tší díru (asi 2×2 cm) a tu p ekryjeme p ilepeným kouskem alobalu. Do n j pak ud láme 
špendlíkem malou, již fotogra  ckou dírku. Špendlík nemusí být protažen celý skrz, takže pr m r dírky m že být ješt  
menší než je pr m r špendlíku. Ješt  p ed za átkem si nezapome te vyrobit, nap . z kusu kartonu, krytku na díru, 
kterou m žete z jedné strany p ichytit lepicí páskou. Poté se již zav eme do temné komory (jakákoli zcela temná 
místnost), rozsvítíme si ervené sv tlo a umístíme fotogra  cký papír dovnit  krabice. P iložíme víko a zav eme krytku. 
Dojdeme s celým „fotoaparátem“ na místo a podle osv tlení (slunný den) zvolíme správný as expozice. Na tuto dobu, 
kterou hrav  poznáte experimentem nebo zevrubným výpo tem, odkryjete rychle krytku a poté ji zase p iložíte zp t. 
Vhodné je použít více kamer pro zkrácení ztrátových as .Následuje návrat do temné komory a vyvolání fotopapíru. 
Nachystejte si p íslušné chemikálie – vývojku a ustalova , op t lze s výhodou použít pro p ípravu tekuté koncentráty 
dle doporu ení výrobce a v zatemn né místnosti vyvolávejte p edepsanou dobu, opláchn te ve vod  a ustalte. Jako 
poslední láze  po vyprání ustáleného  lmu použijte vodu s kapkou saponátu (opravdu sta í jedna kapka). Pak sta í 
usušit (op t lze s výhodou pro sušení  lmu použít prádelní š ru a kolí ek na prádlo, papír nechte sušit op ený ve svislé 
poloze) a kochat se negativem první fotky po ízeným touto netradi ní metodou. Hotová fotogra  e je v inverzním 
provedení, což lze napravit jednoduchým naskenováním a následnou softwarovou inverzí barev v gra  ckém editoru. 
Metoda je to asi nejrychlejší, nejmén  nákladná a zárove  dosáhnete digitalizace vašich snímk , po ízených tou 
nejstarší metodou. Tato aktivita navazuje na ML T1.

Další zdroje informací: http://www.fotoaparat.cz/article/7190/3

http://www.dobre-svetlo.com/article_detail.php?id=25

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Poznání.

Provedení:

as p ípravy

30 minut

as realizace

120 minut

Prostor

temná komora

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

2+

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , pracovní a ke komunikaci. 

Ú astníci budou rozum t základním princip m p enosu obrazu, budou um t vyrobit jedno-
duchou dírkovou komoru a zachytit s ní obraz, dokážou vyvolat vlastní snímky pomocí klasické techniky vyvolávání.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – pomoc 
druhého p i detailních úkonech. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího. Zjednodušený postup aktivity v textové podob .

Pohybov  postižení a mentáln  postižení – záleží na postižení. Lze zadat jednodušší úkony za dozoru další osoby. 

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy a komunikaci. 

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci. D sledná kontrola innosti.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:
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Uchycení fotopapíru oboustrannou lepicí páskou jemn , po dokon ení aktivity m že p i vyjmutí 
fotopapír potrhat. Bezpe nost p i práci s chemikáliemi.

Pozor na:

Moje poznámky:


