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11. Manažérske zhrnutie:
Krátka anotácia a kľúčové slová

•
•
•
•

Oboznámenie sa s činnosťou klubu
Dostupné online programy na úpravu fotografií
Práca s programom INFRAVIEW
Tvorba koláže

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

Téma stretnutia: Úprava fotografií
Predmetom stretnutia bolo získanie vedomosti o úprave fotografii. Na internete je veľa voľne
dostupných programov na úpravu fotografií. Medzi bežne používané patrí: Skicár, Picaso,
Photoshop, ImageEnhancer, Zoner Photo Studio, InfraView, atď. Na stretnutí nášho klubu
sme sa podrobnejšie venovali úprave fotografií pomocou programu InfraView. Postupne sme
si ukázali a vysvetlili, ako sa v programe pracuje a aké možnosti program InfrView ponúka.
Tento program nám umožňuje aj hromadne meniť veľkosť fotografií. Okrem úpravy jednej
fotografie sme sa na klube venovali aj tvorbe koláži. Vyskúšali sme si niektoré voľne
dostupné programy (napr. Fotor) a tiež aplikácie na tvorbu koláže cez smratphone (napr.
LiveCollage). Uvedený program a aplikácia má veľmi jednoduché ovládanie a všetci si
vyskúšali vytvoriť vlastnú koláž fotografií.
13. Závery a odporúčania:

Na zasadnutí klubu učiteľov sme si vysvetlili ako vytvoriť a upraviť fotografie
a diskutovali sme o tom ako to využijeme vo výučbe. Diskutovali sme o tvorbe
vlastných fotografii, albumov a koláži. Zhodli sme sa na tom, že zbierka fotografií je
vhodnou pomôckou a učebným materiálom pre žiakov. Úpravu fotografií môžu
využiť nielen učitelia, ale aj žiaci, napr. pri tvorbe herbára rastlín.
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