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Osnova školení CorelDRAW
 základní (2 dny)
Na školení se naučíte základní práci s vektorovou grafikou. To znamená upravovat grafiku, text
a připravovat podklady pro tisk. Seznámíte se se základní problematikou vektorové a rastrové grafiky
a naučíte se základnímu kreslení v programu. Budete umět upravovat nakreslené objekty,
rozmísťovat objekty na stránce, nastavovat výplň a obrys objektů, vytvářet a upravovat odstavcový
i řádkový text nebo nastavit vlastnosti stránky. Dále se naučíte importovat i exportovat grafiku.
1. Úvod do vektorové grafiky a seznámení s programem
2. Kreslení základních objektů
o kreslení přímek a křivek
o obdélník, elipsa
o mnohoúhelníky, hvězdy
3. Práce s objekty
o označování objektů
o přesun
o otočení, zkosení, zrcadlení
o volná transformace
o zrušení transformace
o zamknutí objektu
4. Kreslící pomůcky
o přichytávání k objektům
o přichytávání k vodícím linkám
o mřížka, pravítko
5. Umístění objektů
o rozmístění objektů
o pořadí zobrazení objektů
6. Kombinování křivek a objektů
o zarovnání objektů
o seskupit, rozložit
o grafické operace pro tvarování (sloučit, oříznout, průnik, zjednodušit, odečíst)
o převedení objektu a křivku a obrysu na objekt
7. Výplň objektů
o palety, změna barvy
o nástroj Jednotná výplň
o nástroj Inteligentní výplň
o kapátko a plechovka barev
o další typy výplní (přechodová, vzorky, textury)
8. Obrysy objektů
o nastavení šířky, zakončení čáry
9. Text
o řetězcový text
o odstavcový text
o konverze mezi řádkovým a odstavcovým textem
o symboly
10. Nastavení stránky
o velikost, orientace
o uspořádání
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pozadí
vkládání, odstraňování, přejmenování, přesun stránky
11. Import a export

 možnost pro pokročilé (1 den)
Toto školení je určeno pro ty, kteří již program používají a chtějí se něco dovědět o některých dalších
možnostech. Zde se můžete seznámit s pokročilou editací křivek, naučit se členit výkres do
jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat
speciální efekty, kótovat, naučit se používat na text různé typy efektů a libovolně upravovat
jednotlivá písma.
Dále se zde naučíte vkládat rastrové obrázky a ty jednoduše upravovat a používat různé typy efektů
na rastrovou grafiku.

Školení Corel PHOTO-PAINT
 základní (1 den)
Jedná se o školení pro ty, kteří se chtějí naučit pracovat s rastrovou grafikou, upravovat digitální
fotografie, připravovat obrázky pro www stránky a propagační materiály.
Zde se seznámíte s rastrovou grafikou a možnostmi ukládání a exportu obrázků do různých formátů.
Dále se seznámíte s prácí s objekty a s možnostmi barevných a tónových úprav obrázku a způsob
práce s efekty.
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