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Název  výukového materiálu: 
 

Úkol na úpravu fotografie a obrázku 
 
  
Vzdělávací obor: výpočetní technika 
Tematický okruh: počítačová grafika 
Téma: 
 

Počítačová grafika – Malování  
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva - Počítačová 
grafika.  Prezentace uvádí postup při tvorbě obrázku v programu Malování. 
Konečný obrázek je vytvořený z fotografie  a  ze dvou vložených a upravených 
obrázků.  
 





LOUKA 
1)  Vytvoř složku LOUKA 

   Dokumenty   5.ročník   tvoje složka (Jana Novotná)  

   LOUKA 

2) Otevři prohlížeč Google 

• zvolit - Obrázky 

• zadej – louka 

• vyber si obrázek   

• ulož do složky LOUKA  

     pod názvem louka 

 

 



3) prohlížeč Google 

 

• zvolit - Obrázky 

• zadej – kreslený pes 

• vyber stejný obrázek   

• ulož do složky louka  

     pod názvem pes 

 

• zadej – kreslený králík 

• vyber stejný obrázek   

• ulož do složky louka  

     pod názvem králík 

 

 



4) Otevři program Malování 

• ze složky LOUKA vlož obrázek pes a vybarvi bílé plochy psa 

• ulož jako pejsek do složky LOUKA 

• Soubor – Nový – změny neukládat 

• ze složky LOUKA vlož obrázek králík a vybarvi bílé plochy králíka 

• ulož jako králíček do složky LOUKA 

• Soubor – Nový – změny neukládat 

 

 



5)program Malování 

• vlož ze složky Louka obrázek pejsek 

• zvol Výběr 

• Úpravy – kopírovat 

Otevři druhý program Malování 

• vlož ze složky Louka obrázek louka (uprav velikost) 

• do obrázku louka vlož obrázek pejsek  Úpravy – vložit 

• uprav obrázek pejsek a vhodně umísti (nechej místo pro text) 

 



6) Otevři další program Malování 

• vlož ze složky LOUKA obrázek králíček 

• zvol Výběr 

• Úpravy – kopírovat 

• otevři program Malování – louka 

• do obrázku louka vlož obrázek králíček  Úpravy – vložit 

• uprav obrázek králíček (překlopit vodorovně) a vhodně umísti 

 

 



Bezva! 

Ale ještě nekončíme! 
 

 

Výsledný obrázek ulož do složky LOUKA 

jako pes a králík. 

 

Všechny programy Malování zavři a neukládej. 

 



Další použité zdroje: 

• http://pixabay.com 

• http://www.predskolaci.cz 
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