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Název  výukového materiálu: 
 

Úkol - textové pole v 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 vkládání textového pole do obrázku v 
programu Malování.  





PES A KRÁLÍK 

1) otevři program Malování 

• ze složky LOUKA vlož obrázek pes a králík 
      Dokumenty   5.ročník   tvoje složka (Jana Novotná)  LOUKA 

 



2) vlož název obrázku PES A KRÁLÍK 
 

• vytvoř textové pole, s pozadím 

• napiš text PES A KRÁLÍK 

• písmo Comic Sans MS, velikost 36, tučně, barva modrá 



3) Vlož psovi „bublinu“ s textem 
 

• vytvoř textové pole, bez pozadí 

• napiš text -  Kde jsi Králíku? 

   Stejně tě chytím! 

• písmo Times New Roman, velikost 20, tučně, barva bílá 



• vytvoř elipsu – obrys, prostřední tloušťka, barva bílá 

• bublinu tvoř od levého horního rohu tak, aby se do ní vlezl 
text (nepovedlo se?  Úpravy – Zpět) 

• vytvoř 3 malé elipsy – obrys, nejtenčí, barva bílá 

• umísti podle obrázku 

 

 



4) Vlož králíkovi „bublinu“ s textem 
 

• vytvoř textové pole, bez pozadí 

• napiš text -  Cha, cha, cha … 

• písmo Arial, velikost 22, kurzíva, barva černá 

 



• vytvoř zaoblený obdélník – obrys, prostřední tloušťka, barva černá 

• bublinu tvoř od levého horního rohu tak, aby se do ní vlezl text 
(nepovedlo se?  Úpravy – Zpět) 

• vytvoř 3 malé zaoblené obdélníky – obrys, nejtenčí, barva černá 

• umísti podle obrázku 

 





HOTOVO! 

 
 

 

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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