JAK SPRÁVNĚ FOTIT (NEJEN) RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět
pro účely sociálních sítí
1. VÍCE JE PROSTĚ VÍCE
Vždy vyfoťte víc fotek, ať je z čeho vybírat. Vaše paměťová karta to zvládne 
2. MĚJTE PRO STRACH UDĚLÁNO
Nebojte se požádat o pózu znovu, donutit děti k úsměvu, ke grimase nebo lumpárně. Nebojte se
zmáčknout spoušť několikrát. Podpoříte tím bod č. 1
3. CHCE TO JINÝ ÚHEL POHLEDU
Občas je třeba vylézt na židli, abyste získali nadhled. Nebo si naopak ke kompozici lehnout. Případně
jen správně naklopit mobil/objektiv. Nejste stativ, tak si pro dobrý obrázek ukročte, sedněte na zem,
stoupněte na schod, a hlavně dodržujte bod č. 1 i č. 2. Výsledky budou úžasné.
4. CHCE TO DYNAMIKU
Doby, kdy se člověk při focení nemohl ani pohnout jsou dávno pryč. Dnešní technika zvládne i trochu
pohybu. Jsme na dynamiku ve fotografii zvyklí. Pohyb pastelky, podávání nůžek, rozesmáté děti,
máchající ruce, to vše dodává obrazu dynamiku a život. Navíc když toho vyfotíte víc, tak…ale to už
víte z bodu 1.
5. VYPRÁVĚJTE PŘÍBĚH
Není třeba zachytit vše. Někdy stačí jen výřez, který vám skvěle odvypráví vše, co se před stisknutím
spouště dělo. Sociální média jedou na pocitech.
6. OBLIČEJ NENÍ POTŘEBA
Celkem často se stává, že není možné (především u dětí) fotit obličej. To ale přece není žádný
problém. Omezte se na ruce a nohy. Uvidíte, že se fotky podaří a budou mít náboj.
7. FOŤTE MAKRO
Ďábel se skrývá v detailu. A tak se nebojte (viz bod č.2) a přibližte se. Výsledek vás překvapí.
8. NĚCO SE VÁM NELÍBÍ? TAK TO ZMĚŇTE
Především v případě předmětů je třeba si uvědomit, že… JE MOŽNÉ S NIMI HÝBAT! Proto se nebojte
(bod č. 2) a klidně si utvořte kompozici jen sami pro sebe, tak jak vám to vyhovuje.
9. KONTROLA A NASTAVENÍ
Nastavíte si předměty, přemluvíte děti k úsměvu, několikrát vyfotíte a máte hotovo? Nemáte!
Nesmíte zapomínat na kontrolu. Kinofilmu odzvonilo, a proto si jednotlivé obrázky rychle
překontrolujte, především jestli nemají děti zavřené oči, nevyčuhuje jim sloup z hlavy, nebo nejsou
kvůli protisvětlu vidět. Pokud je vše v pořádku, mají (konečně) rozchod. Pokud ne, bod č. 1 a 2. a
body následující…jsou více než aktuální.
Stejně tak nezapomeňte překontrolovat nastavení fotoaparátu nebo mobilu, kterým fotíte. I tam je
možné měnit velikost snímku, nebojte se nastavit větší kvalitu Fotky přece můžete po zaslání smazat,
aby vám nezabíraly místo na kartě.
10. BUĎTE KREATIVNÍ!
Je to (jen) Recyklohraní. Tak si vymýšlejte, zkoušejte a taky opakujte to, co již jednou fungovalo, nebo
funguje obecně. Když dodržíte alespoň bod.1, tak se určitě jedna fotka povede na jedničku
s hvězdičkou.
Bonusová rada: Povedly se vám fotky a chcete nám je poslat? Tak je neposílejte mailem, který je
zmenší a znehodnotí. Využijte třeba služeb na www.uschovna.cz nebo třeba www.wetrasfer.com
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