Informační a komunikační technologie – 1. st.
PROGRAM MALOVÁNÍ – význam ikon, ukládání souboru do složky
Program Malování je funkcí systému Windows, která slouží ke kreslení, barvení
a úpravám obrázků.
Časti programu Malování
Spusťte program Malování takto: Klikněte na tlačítko Start , na příkaz
Všechny programy, na položku Příslušenství a na položku Malování.

Práce s nástroji
Pás karet v programu Malování obsahuje užitečný
užite ný soubor nástrojů pro kreslení.
Pomocí těchto nástrojůů můžete
mů
kreslit rukou a přidávat
idávat do obrázků různé tvary.
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Možnost výběru
ru vhodné barvy.

levé tlačítko myši
pravé tlačítko myši
Pomocí myši mohou malovat dvěma
dv
barvami (levým tlačítkem
čítkem do předního
čtverečku, pravým tlačítkem
čítkem do zadního čtverečku
ku => levým tla
tlačítkem budou
v našem případě malovat černě
č
a pravým tlačítkem zase červeně)
erveně).
Vybarvování se provádí nástrojem Plechovka. Může
že se stát, že vybarvíte celý
obrázek, protože je obrys nakresleného přerušen.
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Práce s nástroji
Pás karet v programu Malování obsahuje užitečný soubor nástrojů pro kreslení.
Pomocí těchto nástrojů můžete kreslit rukou a přidávat do obrázků různé tvary.

Výběr nepravidelné oblasti
Guma
•

Kapátko nabírá barvu
Tužka – ostré čáry
Sprej – stříká pás mlhy
Úsečka
Obdélník
Elipsa

Výběr pravidelné oblasti
Plechovka – vyplní uzavřenou oblast
barvou
Lupa – přiblíží část obrázku
Štětec – různě silné barvy
Psaní textu do obrázku
Křivka
Mnohoúhelník
Zaoblený obdélník

Pokud se nám něco v obrázku nepodaří nebo nelíbí, je možnost vrátit se
maximálně o 3 kroky zpět, mohou si též otevřít soubor nový.

⇒ Vyzkoušejte :
Nakreslete květinu, listy nebo jablko. Obrázek se naučíme ukládat.

Obrázek je hotový a je třeba ho uložit, abychom ji opět našli a mohli v práci třeba pokračovat.
Jakákoliv práci, kterou budeme ukládat do paměti počítače, se ukládá jako soubor.
1. V nabídce Soubor vyberte příkaz Uložit. Objeví se okno s názvem Uložit jako

2. Do řádku Název souboru napište název svého souboru (např. Podzim…
3. Stiskněte klávesu Enter nebo klepněte na tlačítko Uložit.
Když nám chce počítač něco důležitého sdělit nebo se na něco zeptat, zobrazí dialogové
okno. Často to bývá otázka, zda chceme svou práci uložit nebo zda opravdu chceme provést
nějakou akci. Je velice důležité si přečíst, co se v okně píše. Pokud textu nebudou děti
rozumět, měly by pro jistotu zavolat učitele. Někdy dialogové okno spustíme omylem, potom
klikneme na tlačítko Storno.

Opakování:
Nakreslete jednoduchý obrázek.

Ulož obrázek do své složky. Příští hodinu, můžeš obrázek dokreslit.
Když ukončíte práci u počítače, odhlaste se. V nabídce Start je příkaz Vypnout.
Tlačítkem OK potvrďte odhlášení uživatele.
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