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 Způsob použití ve výuce: Jedná se názorný a 
zjednodušený návodu k používání programu 
Malování, který je příslušenstvím OS Windows. Žáci 
se s ním učí zacházet prací na konkrétních 
příkladech a úkolech. 

 Použité zdroje: www.wikipedia.org 



 S programem Malování se pro zábavu jistě 
setkala už většina z Vás. 

 

 Dnes se naučíme Malování používat i pro 
práci do školy – ukážeme si používání funkce 
„print screen“, vkládání obrázků, jejich 
ořezávání a ukládání. 



 otevři si program malování 

 klikni na tenhle odkaz:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_do
m%C3%A1c%C3%AD 

 otevře se Ti článek Wikipedie o kočce domácí: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_dom%C3%A1c%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_dom%C3%A1c%C3%AD


 v otevřeném internetovém okně s tímto článkem 
stiskni klávesu „print screen“, někdy také 
označenou zkratkou „prt sc“. Najdeš ji většinou nad 
šipkami, nad klávesou „delete“. 

 

 Print screen (= tisk obrazovky) je tzv. „funkční 
klávesa“ – po jejím stisknutí je aktivována funkce 
zaznamenání toho, co máš právě zobrazeno na 
obrazovce. 

 

 na spodní liště se „přepni“ do Malování a stiskni 
klávesovou zkratku pro vložení = CTRL+V (drž 
CTRL, stiskni V a pak obě klávesy pusť). 



 celá obrazovka,  vše co na ní je vidět včetně všech 
lišt se Ti vložila do programu Malování jako 
obrázek, se kterým teď můžeš dál pracovat. 



 Nejprve si posuvníkem v červeném rámečku 
nastav zobrazení tak, aby se Ti celý obrázek 
obrazovky vešel do pracovního prostoru v 
Malování – na 50% 



 klikni na zvýrazněné tlačítko „vyber“ a zvol si 
možnost „obdélníkový výběr“. 

 



 klikni kurzorem do levého horního rohu šesti obrázků koček, 
drž jej a roztáhni vzniklý přerušovaný obdélník až do pravého 
dolního rohu všech obrázků. 

 snaž se pracovat co nejpřesněji. 

 pokud se Ti nepodaří obrázky označit hned napoprvé, 
nezoufej – znovu klikni na tlačítko „vybrat“, vyber si možnost 
„obdélníkový výběr“ a zkus to znovu. 



 jakmile máš „vybrané“ obrázky, klikni na 
zeleně zvýrazněné tlačítko „oříznout“. 



 nastav pomocí tlačítka plus v pravém dolním 
rohu velikost na 100%. 



 zvol si automatický tvar obdélník 

 nastav velikost čáry na nejsilnější 

 vyber si barvu automatického tvaru (v našem případě 
obdélníku) 

 stejně jako když děláš výběr pro oříznutí udělej 
rámeček kolem obrázku kočky, která se Ti nejvíce líbí 



 opět klikni na tlačítko „vybrat“, tentokrát zvol možnost 
„vybrat vše“ 

 tím se Ti označí celý obrázek všech šesti koček 

 stiskni klávesovou zkratku pro kopírování = CTRL+C 
(drž CTRL, stiskni C a pak obě klávesy pusť) 



 otevři si Word 

 stiskni klávesovou zkratku pro vložení = CTRL+V 

 takhle můžeš vkládat upravené obrázky například do 
referátů! ;) 


