
 

Ahojte grafici a grafičky, 
dnes sa na hodine opäť prenesieme do sveta počítačov a počítačovej bezpečnosti. V dobe 
cez a po covide sa veľa našich aktivít prenieslo práve do počítačového sveta: stretnutia s 
priateľmi, škola, práca, ba aj financie. Na to, aby všetky naše aktivity na nete boli 
bezpečné musí starostlivo dohliadať tím špecialistov. 
 

 
 

Na propagačné účely by potrebovali vytvoriť niekoľko návrhov na poster zachytávajúci 
ich každodennú usilovnú prácu. Popustite uzdu svojej fantázii a poďme spolu vytvoriť 
potrebné materiály.  
 
Vašou úlohou je upraviť fotografiu v grafickom editore podľa pokynov, ktoré budete 
dostávať postupne. Po každej úprave si novú (upravenú) fotografiu uložte, lebo ju budete 
ešte potrebovať na záver vašej práce. Po každej úprave pošlite fotku svojmu vyučujúcemu. 
 
 A ako na to? Pozorne si prečítajte dobré rady jedného počítačového škriatka: 
 

1. Otvorte si online grafický editor Photopea na 

www.photopea.com 

2. Návod na prácu v editore nájdete tu:  

https://www.photopea.com/learn/creating-selections 

3. Na záložke MORE – LANGUAGE - …. Vyberte jazyk v 

akom chcete pracovať 

4. Priloženú fotografiu nášho technika si stiahnite do svojho 

počítača. Načítajte si ju do otvoreného editora Photopea. 

Urobíte tak cez Súbor – Otvoriť. 

http://www.photopea.com/


 

 
 

5. Vložte na monitory v obrázku aspoň 4 rôzne symboly počítačových vírusov 

(primerane veľké). Po každom vloženom symbole si fotku uložte. Obrázky na 

vloženie nájdete v obrázkoch free napr. na stránke www.pixabya.som, odporúčame 

formát PNG, ktorý nemá pozadie. Všetky 4 fotky odovzdajte svojmu učiteľovi. (počet 

snímok – 4) 

6. Pracujte s poslednou upravenou fotkou. Vložte do obrázka aspoň 3 symboly 

označujúce nebezpečenstvo (primerane veľké). Opäť si všetky 3 fotky uložte a 

pošlite svojmu učiteľovi. (počet snímok – 3) 

7. Pracujte s poslednou upravenou fotkou. Odstráňte svetelné bodky na pozadí, môžete 

ich premaľovať na modré pozadie, alebo inak farebnými nástenkami. Uložte si a 

pošlite svojmu učiteľovi. (počet snímok – 3) 

8. Pracujte s poslednou upravenou fotkou. Primaľujte pripnuté papiere na 

nástenky/stenu. Pozor, deliace prvky na stene by mali zostať zachované. Uložte si a 

pošlite svojmu učiteľovi. (počet snímok – 5) 

9. Pracujte s poslednou upravenou fotkou.  Na 

papiere pripíšte poznámky užitočné pre prácu 

našich ochrancov. Môžete primaľovať  aj 

pracujúcich kolegov či svietiaci červený 

telefón… Fantázii sa medze nekladú.  Uložte si 

a pošlite svojmu učiteľovi. (počet snímok – 5) 

10. Všetky uložené fotky v editore spracujte do 

jedného súboru GIF. Začnite prvou fotografiou 

a skončíte poslednou. Mali by ste ich mať 

všetkých 20ks. 

 

Ak si nebudete vedieť s niečím poradiť, oslovte Vášho vyučujúceho, rád vám poradí. Držíme 
vám všetkým palce a tešíme sa na vaše skvelé výtvory. 
Vaši kontraktori, 
 


