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Jestli chcete mít své blízké neustále na o ích, vytvo te si z fotek
kalendá  pro p í tí rok.

Nebo obdarujte své blízké fotogra emi va ich d tí. Fotokalendá
z vlastních fotek jen tak n co nep ekoná. Je to dárek, kter  dává

smysl.

Originální fotky pořídíte pomocí různých rekvizit a filtrů. Na
podzim vyu ijte barevného spadaného listí, v lét  zase hezkého

po así. Nemusíte marnit as a peníze u profesionálního fotografa,
vysta íte si s pouh m chytr m mobilním telefonem.

I mobilem se dají p i tro e ikovnosti

Nebojte se fotky ozvlá tnit r zn mi barevn mi rekvizitami, které jim dodají ávu.
Na podzim vyu ijte t eba spadaného listí.

Vyhrajte si s panoramatickou fotkou. Sta í v mobilu nastavit p i focení panoramatick  re im, a pak
nechat d ti p ebíhat z místa na místo podle toho, kam o kou práv  mí íte. Efektní trik je vhodn

i pro za ínající fotografy.

Zajímav  efekt vytvo í taky druh  mobil poté, co jej p ilo íte kolmo k o ce mobilu, kter m snímek
po izujete. V sledkem bude zrcadlení obrazu, tedy taková fale ná vodní hladina.

Nespoléhejte jen na barevné ltry, které jsou jednou z mo ností, jak upravit ji  zachycené snímky.
Originální fotky m ete docílit i s r zn mi materiály, p es které budete fotit. S oby ejn mi

silonkami p eta en mi p es o ku tak razantn  zm k íte v sledn  obrázek.

K tomu pravému podzimu pat í dé . Ten si m ete s trochou ikovnosti vytvo it i v teple
domova. Pro efektní fotku sta í jen voda a sklo, nap íklad z ráme ku. Podzimní melancholie

zaru ena!

Pro barevnou a netradi ní fotku sáhn te po cédé ku. H bejte s ním tak, abyste vytvo ili barevné
odlesky. Tvo ivosti se meze nekladou!

Pou ívejte r zné rekvizity. Nebojte se do fotek zakomponovat t eba i oblíbené hra ky va ich d tí.
Na fotkách budou vypadat jako opravdová zví ata nebo auta.

Pokud se nebojíte experiment , zkuste na o ku fo áku p id lat r zné lepicí pásky nebo ji p es
pr hlednou pásku zabarv te xou. Vykouzlíte tak zajímav  barevn  ltr, kter  va e fotky ozvlá tní.

Bíl  papír nebo sá ek a svítilna dob e poslou í v situaci, kdy chcete fotit zajímav j í portréty lidí
a zárove  nemáte dostatek sv tla nebo je blesk z fotoaparátu p íli  oza uje.

Zabavte své d ti oby ejn mi skleni kami s vodou. Vyzkou ejte, jak se jim díváním p es vodu
roz i ují o i nebo tvá e.

Dop ejte oblíben m hra kám skoro profesionálního fotografa. Vyhledejte na internetu zajímavé
pozadí a s pomocí erného papíru a skla vytvo te zajímavou fotku.

Pus te se do experiment  s barevn mi skly nebo s k i álem. Ve správném úhlu vykouzlíte
zajímavá “prasátka”. Focení s nimi je hned veselej í.

it
kalendá

it
fotoknihu

Text: Krist na Dlasková
Ochrana údaj

COPYRIGHT © 1996–2019, SEZNAM.CZ, A.S.
Obsah serveru je chrán n autorsk m právem. Jakékoli u ití obsahu serveru v etn  publikování nebo jiného í ení obsahu serveru je bez

písemného souhlasu Seznam.cz, a.s. zakázáno.


