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Materiál je určen pro samostatnou práci žáků 3. - 4. ročníku v hodinách informatiky. Využít 

jej lze také v hodinách českého jazyka či výtvarné výchovy. 

• Žáci si přečtou text – popis kamaráda.  

• Vyberou z textu podstatné informace o vzhledu kamaráda a udělají si poznámky. 

• Vytvoří portrét kamaráda 

• pastelkami 

• v grafickém editoru (malování) 

• v aplikaci pro tvorbu komiksů (www.toondoo.com – aplikace TraiTr) 

• Kontrolují výsledný portrét podle popisu. 

 

• Další dílčí cíle v hodinách informatiky:  

o žák 

� vytváří jednoduchý obrázek v programu Malování 

� uloží soubor do příslušné složky 

� orientuje se v adresářové struktuře 

 

V materiálu je použit text:  

STARÁ, Ester. Žvanda a Melivo: Cvičení na rozvoj slovní zásoby. Vyd. 1. Ilustrace Milan Starý. 

V Praze: Knižní klub, 2008, 94 s. ISBN 978-802-4221-885 

 

Ukázky výsledných prací žáků jsou dostupné na webu školy 

http://www.zsstraz.cz/index.php?a=1335  
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Přečti si popis kamaráda, zjisti z textu, jak vypadá a v programu Malování 

nakresli jeho podobu. 

Obrázek pak ulož do své složky (Soubor – Uložit jako – Síť (Místa v síti) – Server 

– Úkoly – 3. ročník – Tvá složka) pod názvem kamarád. 

 

Můj kamarád Péťa je drobné, štíhlé postavy. Má husté hnědé vlasy, 

zpod kterých mu vykukují šibalská modrá očka. Ostrý, pihatý nos 

vyzývavě trčí nad usměvavými ústy. A uši? Trochu odstálé uši mu 

vlastně ohromně sluší. 

V drobných ručkách stále něco drží. (Meč nebo klacek musí být 

přece pořád po ruce!) 

Břicho byste těžko hledali, zato z nohavic čouhají obrovské nohy. 

Snad proto Péťa rozhodně nechodí tiše jako myška. 
 

Prostor pro tvé poznámky: 

Postava 

Hlava 

Obličej 

Ruce 

Nohy 

 

Použitý text: STARÁ, Ester. Žvanda a Melivo: Cvičení na rozvoj slovní zásoby. Vyd. 1. Ilustrace 

Milan Starý. V Praze: Knižní klub, 2008, 94 s. ISBN 978-802-4221-885 


