Zdravím svoji skupinu z IKT.
Děkuji za zaslané obrázky, které jste poslali paní učitelce Beránkové. Již za ně máte známky
v žákovské.
A nyní k úkolu, který jsem pro vás nachystal.
Předpokládám, že většina z vás má doma přístup k počítači se systémem Windows. Součástí systému
je program Malování. Stačí v hlavním panelu kliknout na lupu a do řádku pro vyhledávání napsat
Malování. Program spustíme a můžeme jít na to.

Objeví se vám prázdný list, na který budete malovat.
Zvolil jsem pro vás několik námětů, ze kterých si můžete vybrat: květina, dopravní prostředek,
budova, robot, státní vlajky (3 na obrázku).

Před zahájením vlastní tvorby bych doporučil prostudovat si materiál na webu školy, jehož tématem
je právě malování. Popisuje sice ovládání starší verze programu, ale je to velice podobné.
Výukový materiál naleznete zde.
Připomenu důležitou zásadu při práci. Pokud pracujete s objektem (ovál, čtverec, trojúhelník, hvězda,
čára, šipka aj.), můžete jej upravovat a měnit do té doby, než jej uzavřete kliknutím mimo tento
obrazec.

Však si to vyzkoušíte.
Až budete hotovi, tak je potřeba obrázek uložit. Kliknete v záhlaví okna na záložku Soubor a vyberete
možnost Uložit jako. Počítač zobrazí okno s obsahem vašeho počítače. Doporučuji soubor s obrázkem
uložit na Plochu, dobře se tam hledá.

Název souboru zadejte Obrázek 1. V řádku Uložit jako typ zvolte možnost JPEG.

Soubor mi potom zašlete přes systém Škola online.
A jak to udělat? Ukážu.
Nejdříve si úkol otevři a zobraz. Zobraz si přílohu a zvol možnost vypracování.

Vy do pole Text vypracování úkolu nic nepíšete, můžete mi tam napsat třeba Posílám úkol Malování a
podepsat se.
Důležité je nezapomenout přiložit soubor s obrázkem uloženým na ploše – viz další obrázek.

„Kliknutím na tlačítko „Uložit a odevzdat úkol jako hotový“ dojde k odeslání
vypracovaného úkolu učiteli.

Pokud byste to nezvládli, poproste rodiče, aby mi poslali obrázek jako přílohu na e-mail
hruza@maskola.cz.
Hodně zdaru.

