OBYČEJNÉ HRDINSTVÍ
- točíme s Ekoškolou a Ulicí
Jak natočit dobré video
- natočené video nám zašlete na adresu ekoskola@terezanet.cz do 15.4.2022
Zadání
Natočte video/reportáž v délce max. 180 sec na téma:
- Co jsme dokázali v Kampani obyčejného hrdinství nebo
- Co může škola skrze Kampaň obyčejného hrdinství dokázat
U dobrého scénáře to začíná
Po stanovení námětu, tedy toho, co chcete videem sdělit. Bude třeba vymyslet, jakým způsobem
toto sdělení do videa dostanete. Jak už možná tušíte, chce to scénář, který by měl odpovídat na
tyto základní otázky: Kde a kdy budeme natáčet? Kdo a co bude říkat? Budeme potřebovat
nějaké rekvizity? Co budeme mít na sobě?
Dobrý casting
Máte v týmu někoho, kdo dokáže improvizovat a za každých okolností dokáže zachovat chladnou
hlavu? Někoho, kdo dobře artikuluje a zkrátka pěkně se poslouchá? Má někdo z vás zkušenosti z
dramatického kroužku nebo jiným veřejným vystupováním? To všechno jsou skvělé předpoklady
pro vašeho mluvčího!
Dobrý zvuk
Zajistit dobrý zvuk ve videu je docela věda, takže se tím tolik netrapte. Pokud nemáte k dispozici
mikrofon, přemýšlejte nad tím, kde video natočíte, u rušné silnice nebo na chodbě během školní
přestávky, to asi nebude úplně ideální. Taky pozor na prsty, abyste jimi během natáčení omylem
mikrofon nezakrývali.
Kvalitní obraz
Věděli jste, že i u nás v televizi některá videa natáčíme na telefon? Dnešní telefony už jsou totiž
tak kvalitní, že na sociálních skoro nepoznáte, zda se video natočilo na telefon nebo na kameru.
Taky si určitě nezapomeňte před natáčením opatrně očistiti čočku kamery, často bývá
ušmudlaná a zaprášená, což kvalitu videa ovlivňuje. Během natáčení se vždycky řeší i dostatek
světla, většinou bývá nejlepší natáčet venku na denním světle. Pokud trváte na natáčení
v interiéru, pak se určitě řiďte tím, že čím víc světla do obrazu dostanete, tím lépe to dopadne!
Kamera, klapka, akce
Během natáčení seriálu Ulice má každý přesně určenou oblast svých povinností. Rozdělte si úkoly
i ve vašem týmu. Kdo bude kameraman a zajistí zařízení pro nahrávání? Kdo pohlídá, že jsou
účinkující adekvátně oblečení? Kdo jim přepudruje nos? Kdo bude sdílet zákulisí na sociálních
sítích? Úkoly je třeba mezi sebe správně rozdělit a především si natáčení pořádně užít.
Ano právě jsme vám prozradili, co je podle nás v Ulici tajemstvím úspěchu. Dávejte do vaší práce
maximu, dělejte ji s láskou, nezapomeňte se dobře bavit a úspěch je zaručen!

