Lekce:

Využití nástroje Obrazce pro vytváření jednoduchých
grafických objektů

Doporučený ročník: osmý
Časová dotace:
Cíl:

2 vyučovací hodiny

Vytvořit jednoduchý grafický objekt

Pomůcky a potřeby: PC vybavené programem Microsoft Word 2007(2010), interaktivní tabule
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Zadání úkolu a motivace
Motivace ukázkou objektů vytvořených pomocí nástroje Obrazce. Vytvoření svého vlastního
objektu – obrázku.
(Připomenutí respektování autorských práv při použití obrázků a grafických objektů
z internetu nebo jiných autorů.)
3) Seznámení s nástrojem Obrazce
a) Vytvoření nového dokumentu Microsoft Word, pojmenování dokumentu Obrázek
a otevření.
b) Otevření záložky Vložení a rozkliknutí nabídky nástroje Obrazce. Nabídka obsahuje
různé typy čar, základní obrazce, šipky, obrazce rovnic, vývojové diagramy, hvězdy
a nápisy a popisky.

c) Vyhledání obrazce „smajlík“, jeho označení a vložení pomocí kliku a tažení do
dokumentu. Směrem a délkou tahu se mění velikost obrazce.

d) Zformátování vloženého obrazce, nejlépe před textem, tak aby s ním šlo dobře
pohybovat.

e) Přesouvání obrazce po ploše, vyzkoušení změny velikosti tahem po uhlopříčce (pravý
dolní roh obrazce), deformaci tvaru pomocí posunu „dvojšipek“, změnu barvy pomocí
přednastavených motivů nebo změnu síly, barvy obrysu a barvy výplně.
Individuálně si vyzkoušet různé varianty.

Deformace tvaru vodorovné roztažení, svislé smrštění a změna „úsměvu“.

Změna barvy tvaru pomocí přednastavených motivů.

Změna síly a barvy obrysu tvaru.

Změna barvy výplně nebo textury výplně.

f) Seskupování a vrstvení obrazců. Vytvoření hlavy prasátka. Základní obrazec „smajlík“
barevně upravit – zvolit růžovou výplň a obrys.

K obrazci „smajlík“ vložit obrazec „slza“ (ze základních obrazců) použít ho jako ucho.
Kopírováním vytvořit druhé ucho (Ctrl+C, Ctrl+V) a otočit jej nástrojem Otočit  doleva o
90°. Uši přesunout na hlavu a nástrojem Přenést dál je podsunout pod hlavu. Vytvořit rypák
pomocí dalšího vloženého obrazce – „oválu“. Nakonec jednotlivé objekty - části
obrázku, seskupit. Pomocí klávesy ctrl + označení myší označit všechny části pro
seskupení a nástrojem Skupina je seskupit do jednoho objektu.

Kopírování objektů.

Otáčení a natáčení objektů.

Vrstvení objektů, přesouvání do popředí nebo dozadu.

Seskupení objektů – částí obrázku do jednoho celku.

Seskupený objekt – vzniklý obrázek lze přesouvat, zmenšovat, zvětšovat nebo vkládat do
jiných souborů.

4) Výstava vzniklých obrázků
Společné prohlédnutí vzniklých obrázků, vzájemné hodnocení vzniklých prací.
5) Shrnutí, závěr

2. vyučovací hodina by měla navazovat na předchozí hodinu.
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Zadání úkolu a motivace
Motivace ukázkou objektů vytvořených pomocí nástroje obrazce. Vytvoření svého vlastního
obrázku „Domu se zahradou“.
3) Vytvoření obrázku „Domu se zahradou“ pomocí nástroje Obrazce
a) Zopakování postupu při tvorbě obrázků z obrazců. Společné vytvoření jednoduchého
domu


vytvořit nový dokument Microsoft Word, pojmenovat ho Dum a otevřít;



otevřít záložku Vložení a rozkliknout nabídku nástroje Obrazce. Z nabídky vybrat
obdélník – základ domu (obvodová zeď) a umístit ho doprostřed pracovní plochy;



vložit další obdélník – okno, kopírováním (Ctrl+C a Ctrl+V) vytvořit druhé okno, obě
přesunout na základ domu;



dále vložit z obrazců trojúhelník jako střechu, na střechu umístit komín v podobě
obdélníku a přesunout jej do pozadí. Všechny obrazce seskupit do jednoho
obrázku. Barvy jednotlivých obrazců volí žáci podle svého uvážení.

b) Samostatná práce žáků
Žáci samostatně dotvoří obrázek podle vzoru na interaktivní tabuli, na závěr obrázek
seskupí.
4) Výstava vzniklých obrázků
Společné prohlédnutí vzniklých obrázků (na pracovních plochách PC), vzájemné
hodnocení prací. (Možnost vytisknutí vzniklých obrázků.)
5) Shrnutí, závěr

Námět pro další úkol při práci s nástrojem Obrazce.

