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JARNÍ OBRÁZKOVÁNÍ 



Pages v novém (jarním) kabátku 
Když už tady máme tu velkou aktualizaci, kdy se Pages snaží stát více kreativním a intuitivním nástrojem pro školy a do svých šablon přidal několik možností k vytváření 
knížek. Jdu vyzkoušet, jak to vypadá :)


Takhle ošklivý a šedivý březen kos 

Venca ještě nezažil. Když už ze šedivé 

oblohy vykouklo slunce, bylo celé 

utrápené a bledé. Nestačilo zahřát ani 

schoulené keře, které vůbec neměly 

chuť pustit své pupeny do zmrzlého 

světa. 

Vkládání tvarů a obrázků, které jsou k dispozici, s 
možností měnit barvu a velikost je moc fajn

Prostředí je intuitivní, přetahovat objekty jde 
snadno

Písmo má dost fontů a jde jednoduše 
vkládat do stránky i do textových polí. 



Čtyři roční období

Čtyři roční období 
jsou fajn

Obrázky se dají uspořádat do galerie - parádaJe možné vkládat obrázky z galerie i z 
cloudových úložišť.

Výborná funkce je alfa kanál a možnost 
nastavovat různou průhlednost. 



Pod keřem, kde kos sedával, se každý 

den shromažďovaly slepice. Když viděly, 

jak je z toho śedivého světa smutný, 

rozhodly se ho rozveselit. 

Chvilku mi trvalo najít možnost převrácení 
objektů, aby si slepice mohly povídat, ale je tam. 
Objekty se dají skvěle formátovat (stín, odraz)

Možnost kreslení nabízí podobné funkce jako 
Poznámky. Po podržení kreslícího nástroje 
se objeví další možnosti. 

Chybí mi něco mezi tužkou a širokým 
štětcem,ale Apple Pencil to asi bude uměˇt. 
S prstem mi nešly udělat slepicím oči. 



U

Za pár dní jsou tady 
Velikonoce, tady máš pár 
vajíček. Obarvíme je a svět 
bude hned veselejší. A po 

Velikocích už JARO 
opravdu přijde 

Nabízí se srovnání s aplikací Book Creator? 
Obě aplikace mají velké plusy. Pro mladší 
děti asi zůstane BC jasná volba. Ale některé 
funkce Pages jsou fakt hodně dobré, 
necháme se překvapit. 

Knížka se dá sdílet mnoha způsoby ve 
formátu Pages a exportovat jako Word, 
ePub, PDF a RTF. 


Objekty jdou jednoduše přetahovat mezi 
stránkami

+ Zajímavé a pokročilé formátování, galerie 
obrázků, Možnost zprůhlednit obrázek, 
přetahování objektů mezi stránkami


- Chybí možnost přidat zvuk, nechat si 
přečíst text a ukládat a jednoduše sdílet přes 
úložiště aplikace




Koleda koleda 

jarní trávo Ať je tady 

všechno zdrávo koleda 

koleda travičko vyskoč ještě 

maličko a pak ještě výš U
dělej nám 

skrýš Pro vajíčka pro zajíćka i pro toho 

koledníčka Který pokoj nedá a vajíčka 

hledá Říká při tom: 

Koleda koleda jarní trávo Ať je tady všechno 

zdrávo Koleda koleda travičko vyskoč ještě 

maličko a pak ještě výš U
dělej nám skrýš Pro 

vajíčka pro zajíćka i pro toho koledníčka Který 

pokoj nedá a vajíčka hledá Říká při tom: 

Koleda koleda jarní trávo Ať je tady 

všechno zdrávo koleda koleda 

travičko vyskoč ještě 

.

Tohle se kosovi Vencovi dos t 

povedlo, že? A navíc to vypadá, že 

mu někdo pomáhal. Kdo to asi byl?

BAREVNÉ VELIKONOCE A JARNÍ NÁLADU PŘEJI :)



ZTRATIL KOS PÍŠŤALKU NEMĚL 
NOVOU DOŠEL SI K POTOKU 
PRO VRBOVOU.  

DEJ VRBO VRBIČKO DEJ VĚTVIČKU JÁ SI Z NÍ UDĚLÁM 
PÍŠŤALIČKU.  

VRBA MU VĚTVIČKU RÁDA DALA PÍŠŤALKA PÍSNIČKU ZAZPÍVALA.  

BYLA TO PÍSNIČKA PRAVÁ KOSÍ KOS ČERNOU HLAVIČKU PYŠNĚ NOSÍ. 

ZTRATIL KOS PÍŠŤALKU NEMĚL NOVOU DOŠEL SI K POTOKU PRO VRBOVOU.  

DEJ VRBO VRBIČKO DEJ VĚTVIČKU JÁ SI Z NÍ UDĚLÁM PÍŠŤALIČKU.  

VRBA 
MU 


