


Čo je to fotografovanie?

 Umenie aj veda využívajúca svetlo k vytvoreniu trvalého obrázku a to 

buď digitálnym spôsobom alebo chemickým spôsobom



Čo je to fotografia?

 Obraz získaný fotografickým procesom, pri ktorom svetlo pôsobí na citlivú 

vrstvu filmu a obraz je potom fotochemicky prenesený z negatívu na 

fotografický papier

 Alebo obraz vytvorený pôsobením svetla na polovodičový snímač a nasledovne 

prenesený na iné médium

 Odraz reality



Poznáte najstaršiu uchovanú fotografiu ?

Poznáte jej autora?

 Hoci ľudia vedeli, ako premietať svetlo, nedokázali ho trvalo uchovať. Tento 

objav sa podarilo uskutočniť až v roku 1826 francúzskemu vynálezcovi 

Josephovi Niépcemu. Výsledkom jeho snaženia bola prvá fotografia 

zachytávajúca výhľad z okna v Le Gras.



Aké žánre fotografie poznáme a s 

ktorými sa môžeme v živote stretnúť?

 Dokumentárna fotografia a žurnalistika, ktorá zachytáva významné okamihy 

alebo zmeny v spoločenskom živote. Fotografie sa objavujú ako doplnky 

článkov a aktualít

 Emotívna /umelecká/ fotografia, ktorá je skutočne umelecký žáner

 Záujmová fotografia, ktorá sa odlišuje od ostatných pretože vzniká pre radosť 

a nie na objednávku a v ktorej sa realizuje amatérska fotografická verejnosť

 Sociálna /komunálna/ fotografia, predovšetkým vo forme služieb. 

Fotografovanie na rôzne doklady, fotografovanie rôznych príležitostí /svadby, 

krst atď./



Portrét 

Samozrejme veľmi používaná fotografia,

kto z Vás ho ešte nevyskúšal? 



Skupinová fotografia

Vždy, keď som vonku s kamarátmi.



Krajina 

poznávam tajné zákutia, ponuré lesy, západy slnka, 

detaily rastlín, stromov, živočíchov... 



Módna fotografia 

hlavne dievčatá poznajú tie najznámejšie módne trendy



Reklamná fotografia 

môže zanechať ten najlepší prvý dojem na Vás



F    O    T    O    G    R    A    F    I    A

 Jedno cvaknutie a na svete je dokonalý odraz reality

 Ideál, o ktorom sa umelcom v minulosti mohlo len snívať, je teraz dostupný 

takmer každému

 Dokumentuje naše životy, momenty obyčajné aj tie výnimočné a ako sa zdá, 

fotografom môže dnes byť každý, kto vlastní fotoaparát

 Fotografom áno, ale umelcom?

 Niekto, kto dokáže zachytiť všednú realitu nevšedne, kto vidí to, čo iní 

nevidia a čo im uniká, niekto, kto dokáže stlačiť spúšť v ten správny okamih. 

Vtedy sa rodí umenie a vtedy sa rodí umelec  



Poďme sa zahrať na fotografov!

 Táto výzva, Vážení naši žiaci, je smerovaná Vám

 Vytiahnite fotoaparáty, mobile a poďte na to

 Treba si len premyslieť, ktorým smerom sa vydáte. Bude to ten portrét? 
Možno večne usmievajúca sa maminka, zamyslený ocino, stará mama alebo 
starý otec, ktorých tvár brázdia nespočetné vrásky a Vaša malá veselá 
sestrička

 Môžu to byť Vaši najlepší kamaráti, s ktorými trávite veľa času

 Vyberte sa na prechádzku a vytvorte fotografie toho, čo Vám príroda ponúka, 
nebojte sa experimentovať, zamerajte sa na detail, pohrajte sa s myšlienkou, 
že vytvoríte najkrajšiu fotografiu

 No a tí, ktorí majú odvahu, spolu s kamarátmi nafotia letnú kolekciu Leto 
2020  



My, Vaše pani učiteľky, Vám prajeme veľkú hromadu 

kreativity, dobré fotografické oko, ako sa hovorí, veľa 

zaujímavých nápadov a nespočetné množstvo fotografií,   s 

ktorými sa s nami podelíte.

Tešíme sa Vaše fotografie! 


