
Základní škola a mateřská škola Bzenec 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2769 

Číslo a název šablony klíčové aktivity: 

   III/2: využívání ICT - inovace 

Vypracoval/a, datum: Mgr. Jitka Syrová 

Ověřil/a, datum: Mgr. Jitka Syrová 



Název  výukového materiálu: 
 

Úkol – úprava obrázku a fotografie (obličej) 
 
  
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 možnosti úpravy obrázku – obličeje (kreslený obrázek, 
fotografie).   





OBLIČEJ 
1) Vytvoř složku OBLIČEJ 

 Dokumenty   5.ročník   tvoje složka (Jana Novotná)  OBLIČEJ 

 

 

2) Otevři prohlížeč Google 

• zvolit - Obrázky 

• zadej – obličej 

• vyber stejný obrázek   

• ulož do složky OBLIČEJ 

     pod názvem obličej 1 

 



• vyber stejný obrázek   

• ulož do složky OBLIČEJ 

     pod názvem obličej 2 

 

 

 

• vyber stejný obrázek   

• ulož do složky OBLIČEJ 

     pod názvem obličej 3 

 

 



Úprava obličeje 1 
 

Otevři program Malování 

• ze složky OBLIČEJ vlož obrázek obličej 1 

• nástrojem Guma odstraň vlasy 

• obličej vybarvi 

• vyzkoušej, které nástroje jsou nejvhodnější 

• pro větší přesnost používej nástroj Lupa 

• dokresli pouze vlasy, ostatní ozdoby NE 

 

 

 

• hotový obrázek ulož do složky OBLIČEJ pod názvem krasavice  

 

 



Úprava obličeje 2 
 

Program Malování 

• ze složky OBLIČEJ vlož obrázek obličej 2 

• obličej vybarvi (můžeš upravit tvar částí obličeje – rty, obočí, …) 

• vyzkoušej, které nástroje jsou nejvhodnější 

• pro větší přesnost používej nástroj Lupa 

• dokresli různé ozdoby  

 (brýle, náušnice, čepice, …) 

 

 

 

 

 

• hotový obrázek ulož do složky OBLIČEJ pod názvem úprava 

 

 



Úprava obličeje 3 
 

Program Malování 

• ze složky OBLIČEJ vlož obrázek obličej 3 

• obličej uprav 

• vyzkoušej, které nástroje jsou nejvhodnější 

• pro větší přesnost používej nástroj Lupa 

 

 

 

 

 

• hotový obrázek ulož do složky OBLIČEJ pod názvem foto  

 

 

 



Jak bude vypadat fotografie tvého obličeje? 
Zkus to! 

 



Další použité zdroje: 

• http://www.radyokrase.estranky.cz 

• http://www.harmonia.estranky.cz 
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