
1. Základem je dobré téma
Rozmysli si, o čem by tvá reportáž měla být a jestli je tvé téma pro náš pořad vhodné. 
Nejlépe se nás zeptej předem na e-mailu: zpravicky@ceskatelevize.cz.

Zamysli se nad tím, kdo se na Zprávičky dívá, a co by ostatní děti měly vědět 
nebo co by je mohlo zajímat.

Například můžeš natočit reportáž Například můžeš natočit reportáž ze zajímavé akce pro děti ve tvém městě nebo okolí (sportovní, hudební 
nebo divadelní), o novinkách z vaší zoo i o přírodních či historických zajímavostech ve tvém okolí. 

2. Jak „poskládat“ reportáž?
Na začátku si napiš na papír, o čem by tvá reportáž měla být. Nejdřív stačí stručně v bodech, 
které pak můžeš vhodně poskládat.

Pak z poznámek vytvoř krátký komentář (jeden nebo i více), kde více rozvedeš, o jakou akci 
nebo zajímavost se jedná a proč stojí za to o ní vědět. 

Komentář můžeš nahrát přímo na video, nebo nám ho poslat napsaný zvlášť v příloze. 

Celou nahrávku vylepšíš něCelou nahrávku vylepšíš několika rozhovory, stačí oslovit 1–3 děti a zeptat se jich například, 
jak se jim na akci líbí nebo proč se jí účastní. Zajímavý by byl i krátký rozhovor s organizátorem akce. 

Během natáčení je potřeba udělat i pár minut ilustračních záběrů z akce nebo místa bez mluvení. 
Budou sloužit jako obrazový doprovod k mluvenému komentáři.  A nakonec nezapomeň na odhlášení 
autora reportáže, tedy sebe, do kamery („Pro Zprávičky Petr Kopecký, Praha“) :).

Naše rada: Pokud chceš upozornit na blížící se akci, do svého videa můžeš použít ilustrační záběry, 
tedy např. video nebo fotky z minulého ročníku. 

3. Technické tipy
Reportáž můžeš natočit domácí kamerou, foťákem nebo i mobilním telefonem. Do reportáže připrav hlavně 
statické záběry – bez pohybu kamery. Natoč několik samostatných videoklipů, ale zato z více různých 
pohledů a prostředí. 

Je důležité, aby bylo rozumět tobě i všem lidem, co říkají! Nejlepší je připojit ke kameře samostatný 
mikrofon. Rozhovory a komentáře nahrávej mimo hlučné prostředí (dál od reproduktorů, hudby, strojů, 
autoprautoprovozu). Pokud nemáš mikrofon, pamatuj si, že musíš dát nahrávací zařízení co nejblíž před obličej, 
aby zachytil každé slovíčko. Zároveň ale sleduj obraz na kameře (displeji), aby byl záběr dobře zaostřený. 

Naše rada: Venku je lepší, když nefouká vítr. Jinak může pomoci, když kameru natočíš po směru větru, 
aby vítr nefoukal přímo do mikrofonu zařízení. Zmírní se tím šum. 

4. Než pošleš reportáž…
Reportáž nám můžeš poslat jenom se souhlasem zákonného zástupce. Stačí, když nám někdo dospělý 
(rodiče, učitel, vedoucí...) napíše ze svého emailu, že souhlasí s vysíláním reportáže (nebo reportáží) svého 
dítěte, žáka, svěřence apod. v ČT, a přidá svůj telefonický kontakt. Na konci reportáže je důležité „odhlásit 
se“ jménem, aby bylo jasné, kdo je autorem reportáže. 

Materiál nám můžeš poslat jaMateriál nám můžeš poslat jako video soubor(y) ve formátech MPG4, AVI nebo MOV např. přes Úschovnu 
na adresu: zpravicky@ceskatelevize.cz. Výsledná délka reportáže je do 1 minuty i s úvodem. 
Naše rada: Upozorňujeme, že pořad se „předtáčí“ odpoledne, takže uzávěrka pro reportáže je každý den 
ve 13 hodin. Ale lepší je poslat reportáž s ještě větším předstihem a nejlépe už hotovou. Zpracování 
v ČT zpozdí odvysílání.

Pokud ti stále něco vrtá hlavou, napiš nám e-mail na zpravicky@ceskatelevize.cz.  

Těšíme se na tvé reportáže!
  
Tým Zpráviček
www.decko.cz/zpravicky 

Jak natočit reportáž pro Zprávičky?


