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Zadání: Vytvoř přáníčko ke Dni matek. 

Postup práce 

1. Založení dokumentu 

a) Otevři si nový dokument Word. 

b) V záložce „Rozložení stránky“ zvol „orientace na šířku“. 

c) Okraje vyber „úzké“. 

d) Protože potřebuješ pracovat s celou stránkou dokumentu současně, vyber si „Zobrazení“ „Jedna stránka“ 

 

2. Výběr a vložení ozdobného rámu 

a) V záložce „Vložení“ vyber možnost „Klipart“. V pravé části plocha se ti objeví panel klipartů. Běžnou součástí 
této nové verze Office je jen málo obrázků. Další lze získat přímo na stránkách Office. 

b) Na stránkách Office vyber z nabídky možnost rámec. Otevře se ti úctyhodná sbírka nejrůznějších rámečků. 
Úplně stejně pak můžeš hledat i jiné obrázky. 

 

c) Až si vhodný obrázek vybereš, stáhni si ho a někam si ho ulož. Pracuj soustředěně, abys opravdu věděl, kde 
uložený obrázek najdeš! 

d) Uložený obrázek si vlož do Wordu. Vložit ho můžeš buď systémem kopírování a následného vložení, nebo 
vložením obrázku ze souboru ve vyvolaném adresáři. 

e) Uprav tažením jeho vhodnou velikost a umístění na stránce. 
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3. Vložení textového pole 

a) Nakresli si do rámečku textové pole. Jeho velikost a umístění můžeš později kdykoliv změnit. 

 

b) Vyber si vhodný styl, velikost a barvu písma pro tvé přáníčko. 

c) Napiš text přání.  

 

4. Úprava vlastností textového rámu tak, aby nezakrýval části obrázku 

a) Ve formátu obrazce zvol „Výplň“ – „Bez výplně“. Textové pole se stane průhledným.  

b) Zvol „Barva čáry“ – „Bez čáry“. Zmizí ti černý rámeček kolem textu. 

 

5. Úpravy a příprava k tisku 

a) Dopiš text a vhodně jej uprav tak, aby celek působil příjemným dojmem. 

Textový rám můžeš posouvat, nebo upravit umístění jednotlivých řádků a střed, doleva nebo doprava. 

Písmo můžeš podle potřeby zvětšit, přebarvit, nebo vybrat jiný styl. Fantazii se meze nekladou. ☺ 

b) Seskup obrázek v pozadí s textovým rámem (držíš Shift, klikáš na jednotlivé součásti a z nabídky možností 
vybereš příkaz „skupina“) 


