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Kust saada pilte?
❖Kui soovid oma koduleheküljel või reklaamis kellegi pilti kasutada, siis on 
üldreegliks see, et Sa pead selleks küsima luba autorilt. 

❖Pildistad ise või  tellid fotograafilt

❖public domain otsisõna

❖Tasulised fotopangad

❖https://eu.fotolia.com/

❖http://www.istockphoto.com/

❖http://www.shutterstock.com/

❖http://www.dreamstime.com/

❖https://billionphotos.com/

https://eu.fotolia.com/
http://www.istockphoto.com/
http://www.shutterstock.com/
http://www.dreamstime.com/
https://billionphotos.com/


Tasuta fotopangad
❖https://www.flickr.com/creativecommons/

❖http://www.everystockphoto.com/

❖http://photos.visitestonia.com/

❖http://animalphotos.info/a/

❖https://openclipart.org/

❖http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/

❖http://www.sitebuilderreport.com/stock-up

❖https://www.pexels.com/

❖https://pixabay.com/

https://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.everystockphoto.com/
http://photos.visitestonia.com/
http://animalphotos.info/a/
https://openclipart.org/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/
http://www.sitebuilderreport.com/stock-up
https://www.pexels.com/
https://pixabay.com/


https://www.google.com/advanced_image_
search



Loetavus
❖Väiketähtedega tekst on paremini loetav kui 
suurtähtedega tekst

❖Püstkiri on paremini loetav kui kursiivkiri.

❖Kontrastsus võib samuti parandada loetavust 
(näiteks must kiri valgel taustal)

❖Lehel kokku 2 maksimaalselt 3 fonti. 

❖Suurus sõltub fondist, meil näiteks on sisu 16px



Fondid
❖Veebikindlad fondid - http://e-
kursused.ee/missugust-fonti-kasutada-oma-
veebilehel/

❖Google fondid - https://fonts.google.com/

http://e-kursused.ee/missugust-fonti-kasutada-oma-veebilehel/
https://fonts.google.com/


Fondid



Fondid
❖Serif („jalakestega“ fondid)

❖ Sans Serif (ilma „jalakesteta“)

❖Display (pealkirjade jaoks, sageli 

suuremad kui 30px)

❖Handwriting ehk kalligraafia

❖Monospace (iga tähemärgi laius

on sama)



Google fondid



Aino



Fondid – Open Sans

Pealkiri – 32px, reakõrgus 25px
Sisu – 17px, reakõrgus 22px



Paprika ja Lato



Pealkirjad



Suurus



Reavahe



Joondus



Kontrast



Veeru laius



Vektorgraafika ja rastergraafika

http://www.laiformaat.ee/wp-content/uploads/2015/03/Raster-ja-vektor.jpg



Top 7 laiendust veebisirvijale
❖Blogi → Kuidas teha kodulehte? → Kodulehe tegija 
top 7 pluginat Google Chromele ja Mozilla Firefoxile

❖Fondi analüüsija

❖Värvikoodi määraja

❖Veebiarendaja tööriist



Faili formaadid
❖JPG

❖PNG

❖GIF

❖XCF

Fail → Ekspordi kui…

Fail → Salvesta kui…



Eesti keelseks ja ühte aknasse
❖Vali Windows→ Single-Window Mode (nüüd ei koosne 
GIMP enam 3-st eraldiseisvast aknast, vaid on kenasti koos)

❖Kui on soov GIMP eesti keelseks teha, siis vali Edit→
Preferences→ Interface→ Language→ Estonian → OK. Sule 
ja ava GIMP uuesti.

❖Kui mõni aken on kadunud, siis → Redigeerimine →
Eelistused →Akna haldus → Lähtesta salvestatud aknad 
vaikimisi asukohtadele → Olgu. Kui GIMP’i avades on jälle 
aknad eraldi, siis vali Aknad → Ühe-akna režiim



Klahvikombinatsioonid
❖CRTL + C – kopeerib

❖CTRL + V – kleebib

❖CTRL + Shift + V – kleebib uude aknasse

❖CTRL + Z – tagasi

❖CTRL + Y – edasi

❖CTRL + B – kui tööriistakast on kadunud



Pildi suuruse muutmine
❖http://e-kursused.ee/gimp/pildid

❖Ava pilt GIMP programmiga. 

❖Kui pilt on internetis, siis pildil parem hiire klikk ja Copy
image ning GIMP aknas Ctrl + Shift + V

❖Kui pilt on arvutis, siis ava GIMP programmis käskluse 
abil Fail → Ava

❖Pilt →Muuda pildi mõõtmeid →määra laius (näiteks 
800) → kõrgus muutub automaatselt → Vii mõõtu

http://e-kursused.ee/gimp/pildid


Tehtavad tööd
❖Pildiosa lõikamine

❖Pikkupidi pildid koos laiupidi piltidega

❖Objektide tausta muutmine

❖Objektide eemaldamine

❖Esimene kihitöö

❖Töö kihtidega



Tehtavad tööd
❖Veebipõhised abivahendid – nuppude loomine, mahu 
vähendamine, ruudukujulised fotod, logo tegemine, 
tekstide lisamine, allkirja lisamine, polaroidfoto loomine, 
Colorzilla, plagiaadi otsija, oma piltide/videode lisamine 
erinevatesse seadmetesse, sotsiaalmeedia piltide 
mõõtuviimise tööriist, vesimärkide lisamine

❖Must-valged fotod – raamiga, vanaaegsed ja üks objekt 
värviline



Tehtavad tööd
❖Filmilint

❖Teksti lisamine pildile

❖Facebooki maandumislehe jaoks pildi loomine

❖Jne – konspektis on veel üle 30 töö


