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Filtry v grafickém editoru GIMP
pracovní list

V grafickém editoru GIMP si otevřete obrázek s názvem VY_32_INOVACE_IN.1.02.jpeg. Za použití nástrojů 
z nabídky Filtry ho upravte podle vlastní fantazie a vkusu. Postupujte podle následujících úkolů.

1. Napište, jak asi vznikl tento snímek:

2. Napište, které tři filtry vás podle názvu nejvíce zaujaly a co od nich očekáváte. A hned je vyzkoušejte:

3. Zkuste pomocí vhodného filtru obrázku přidat nějaký pěkný rámeček. Který filtr jste použil/a?

4. Vyzkoušejte si aspoň tři filtry ze skupiny Dekorativní. Napište, k čemu asi slouží?

5. Jak byste použil filtr Supernova a Odlesk objektivu u svého portrétu? Napište příklad využití:

6. Vložte do obrázku nějaký nápis (nemusíte ho tam pak ponechat).

7. Vložte do obrázku nějaký barevný přechod či závoj (nemusíte ho tam pak ponechat).

8. Motiv srdce rozkopírujte na jiná místa obrázku, případně je dle libosti natočte, přeškálujte, obarvěte 
(nemusíte tam ty kopie pak ponechat).

9. Dotvořte obrázek podle své fantazie.

10. Uložte obrázek do své síťové složky pod názvem Srdce-Jméno.xcf a exportujte ho pod názvem Srdce-
Jméno.jpeg.

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 
zařízeních. Jakékoliv další využití podlého autorskému zákonu.


