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CAMERA OBSCURA I.

Fotogra  e pomáhá zachytit ur itý okamžik, který se již nemusí opakovat. Mnohdy se jedná 
o nezapomenutelné okamžiky ze života, které stojí za to uchovat. Jak se vlastn  dostane obraz, který vidíme p ed 
sebou na papír, jak dojde k jeho zmenšení a pro ? Jaký vliv na toto má dopad a odraz sv tla? Tato aktivita m že 
napomoci objasnit uvedené skute nosti.

Motivace:

Zatem ovací prost edky, lepenka, n ž, n žky, hliníková fólie (alobal), lepicí páska, tužka, papír, p íp. 
promítací plátno.

Pot eby:

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

Pro kvalitní realizaci aktivity je nutné využít p ímé slune ní zá ení (slunný den). Místnost, ve které 
aktivitu budeme provád t musí mít alespo  jedno okno, nejlépe uprost ed jedné ze st n místnosti. Naproti ní musí být 
st na bez oken. Provedeme co nejdokonalejší zatemn ní místnosti, poté ve vybraném zatemn ném okn  vytvo íme 
otvor o pr m ru cca 15 cm tak, aby jeho vzdálenost od stropu a zárove  od podlahy místnosti byla p ibližn  stejná. 
Otvor pak zatemníme alobalovou vyrovnanou fólií. Protilehlá st na, která slouží jako promítací plocha, by m la být 
hodn  sv tlá, nejlépe bílá (co nejvíce odrazová). Pokud toto nelze zajistit, umístíme na ní promítací plátno nebo 
zajistíme jiný odrazový povrch (materiál) obdobných rozm r  jako st na. Poté vytvo íme v hliníkové fólii otvor 
o pr m ru 3 mm a ten za stálého sledování promítací plochy zv tšujeme, dokud obraz na protilehlé st n  není optimální 
(hledáme kompromis mezi kontrastem a jasem; ím v tší otvor, tím menší kontrast a v tší jas a opa n ). Výsledný 
obraz je zrcadlov  obrácen k horizontální i vertikální ose. Po p iložení papíru na promítací plochu lze obkreslením 
a p evrácením vytvo it obraz, který však nebude perspektivn  úpln  v po ádku. Dokonalého výsledku lze dosáhnout 
promítnutím na kulovou plochu, jejíž polom r je vzdálenost mezi otvorem a promítací plochou. Prodiskutujte celý 
experiment a pokuste se dovodit, jak došlo k promítnutí obrazu na st nu.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda a Poznání.

Provedení:

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

Sluchov  postižení – umožnit ú astník m odezírat ze rt  vedoucího p i vysv tlování aktivity. Lze p edložit 
zjednodušený postup 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:

Moje poznámky:

as p ípravy

2 hodiny

as realizace

0,5 hodiny

Prostor

uvnit

Ro ní období

léto

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

15+

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

Ú astníci budou rozum t základním princip m p enosu obrazu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

P i zatemn ní místnosti dbát na bezpe nost ú astník  v místnosti (hrany nábytku, schody apod.)Pozor na:
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Moje poznámky:


