
ESIMENE SAMM – TEKSTI VALIMINE JA TÖÖTLEMINE.  

Esimeseks sammuks on tavalise kirjadokumendi loomine. Sinna tuleb kokku koondada see info, 

mida tahetakse stendile panna. Mõtlema peab, millist infot antakse sellele inimesele, kes seda 

stendi loeb!  

Võta ette info, mis on juba stendi jaoks koostatud. Vaata, mis on puudu ja mis on üle. Trüki tekst 

või tee copy-paste. 

Tekst tuleb jaotada lõikudeks. Hea oleks pikad laused poolitada, et tekiks väikesed jutukesed.  

 

Maha tuleb võtta igasugune vormindus!  

Reavahe tuleb eemaldada.  

Teksti korrektsus tuleb kontrollida spelleri teel ning igaks juhuks lastes kaasõpilasel oma töö üle 

lugeda.  

Meeles tuleb pidada, et teksti alla tuleb panna viide. (vaata näidist). Võib-olla on hea mõte otsida 

välja audentne allikas, mida kogu töö lõikes kasutada.  

Viimistletud materjal tuleks mitu korda üle lugeda- anda ka kaaslasele lugeda.  

Kui sina stendi loeks, kas sind huvitaks see info??? 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEINE SAMM – PILTIDE TÖÖLEMINE JA SALVESTAMINE  

Otsi Googe´st välja pildid.  

Tuleb vaadata pildi kvaliteeti ja seda, kas teda on mugav välja lõigata.  

Pilt tuleb avada algallikas võimalikult suures formaadis.  

Siis tuleb pilt salvestada oma kausta.  

Võimalik, et pilte tuleb enne sisestamist lõigata! 

 

 

 

 

 

 

 

 



VABAVARA ALLALAADIMINE:  

https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.4/ - saab alla laadida vabavara.  

LEHEKÜLJE SEADISTUS: 

Kõigepealt paneme paika lehekülje seaded.  

Vali FAIL – DOKUMENDI OMADUSED.  

 

Stendi mõõtmed on 900 mm x 900 mm. Võtame maha „Checkerboard background“  

Vajuta lehe seadistus ristist kinni.  

https://inkscape.org/release/inkscape-0.92.4/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö täismõõdus nägemiseks vali  

VAADE – SUURENDUS – LEHEKÜLG.  

 

Muuda esimese kihi nimetus. Tee topeltklikk nimetusel ja uus nimetus on „TEKST“ 

Vali teksti tööriist. Tekita töösse teksti kirjutamise alus. Kopeeri materjalist teksti osa töösse.  

 



Pealkirja suuruseks vali kohe 110, paks kiri, stiiliks Segoe Print.  

Sisuteksti suuruseks 48, Segoe Print.  

Kõik lõigud tuleb kopeerida eraldi.  

Kastide liigutamiseks tuleb valida ülevalt paremalt nool. 

 

Kui oled teksti töösse kopeerinud ja vormindanud, tuleb lisada uus kiht.  

Teise kihi nimi on „pildid“  



 

PILTIDE SISESTAMINE JA VORMINDAMINE: 

Vali uus kiht – pane nimeks PILDID.  

Lukusta alumised kihid.  

Vali – FAIL-IMPORDI-TÖÖLAUD – VALI SOBIV KAUST JA SOBIV PILT.  

 



Kui pilt on aktiivne – sinised nupukesed nurkades, siis vali VAADE – SUURENDA – 1:1. Otsi 

üles pilt linnust. Nii näed ääri, mida lõigata.  

 

 

Nüüd hakkame pilti välja lõikama. Selleks vali BEZIARI KÕVERATE JA SIRGETE 

TÕMBAJA 

 



Märgista trajektoor ümber linnu. Tee seda võimalikult täpselt. TRAJEKTOORI SÕLMEDE 

REDIGEERIJAGA saad punktid pärast täpsemalt paika.  

Tähistused peavad minema kokku punases täpiga.  

Vali OBJEKTI VALIMINE JA MUUTMINE (NOOLEGA NUPP VASAKUL ÜLEVAL). 

Vali vaade – LEHEKÜLG.  

 



Libista üle linnu pildi (tervenisti), muutes selle aktiivseks.  

 

Vali OBJEKT – VÄLJALÕIKAMINE – MÄÄRA.

 

Kui on vaja pildi seest ka lõigata, vali uuesti Bezier´i sirgete ja kõverate valik. Märgista ala.  



 

Vali OBJEKT-TÄIDE JA KONTUUR- VALI SAMA VÄRV MIS TAUSTAL – JOONE VÄRV 

ON LÄBIPAISTEV – BLUR 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Kb_T9iiPU – lõikamine 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2Kb_T9iiPU


VEKTORISEERIMINE – GIF FORMAAT??? 

 

Lisa LOGOD alla paremaase nurka!  - vaatame et järjestus oleks sama 

Vasakusse nurka (teksti suurus 36) viide lehele, kust info võetud.  

 

Lisa uus kiht – jooned.  

Vali pliiats joonista jooned pildist tekstini ja vastupidi.  

Kliki joonistatud joonel ja vali järgmised seaded.  



 

Lisa kiht – VÄRV 

Joonista pliiatsiga teksti ümber kujundid.  

Lukusta kõik alumised kihid. 

Kliki kujundil ja vali järgmised seaded: 

 



 

Blur – 7 igale värvitaustale!!! 

Vali joonistusvahend – marker – paksus 7.  

Tee ringid ümber tekstikastide.  

Sama värv, joone ääris puudub.  

 

Järjesta kihid õigesse järjekorda. 



Lukusta kõik kihid ja tõsta kiht „Värv“ alumiseks kihiks.  

 

 

SALVESTAMINE  

Esimene salvestamine – SVG fail 

Salvestamisel tuleb valida “Save as” ja valida “Inkscape SVG”. Paigutamiseks vali töölaud ja 

pane failile nimeks sama, mis on plakati nimetus. SVG faili on hiljem võimalik uuesti Inkscape 

lisada ja jätkata töötlemist.  

 

 



Teine salvestus – PGF fail 

 

Kolmas salvestus – töö importimine – PNG fail 

ÕPETAJA POOLT ÜLEVAADATUD JA KINNITATUD TÖÖ tuleb salvestada järgnevalt:  

“File” – “Eksport” – Pane kihid lukku – Vali “Lehekülg” ja suuruseks 900 mm x900 mm – 

Seejärel “Export As” 



 

Lehekülg – 900mm x 900 mm – laius 21260 pikslit tihedusega 600 dpi 

Kõrgus 21260 piksli tihedusega 600 dpi.  

Salvesta fail töölauale ja pane talle sama nimi, mis on stendi nimetus.  

Vajuta “Ekspordi”. Nüüd tuleb oodata, kuni programm on faili eksportimise lõpetanud.  

 

 


