
11.5.- 25.5. INFORMATIKA 

Chtěla bych pochválit ty, kteří se pokusili vytvořit křížovku. Některé křížovky byly velice pěkné a zdařilé. 

 

Tentokrát si zopakujeme Word-formátování textu. 

V níže uvedeném článku proveď tyto úkoly:  

• PRACUJ S TEXTEM POD ČAROU podle pokynů 1-17 

 

1) Font písma celého textu i s nadpisem změň na Arial (karta PÍSMO) 

2) Styl nadpisu článku zvol Nadpis 1 (karta STYLY) 

3) Nadpis článku zarovnej na střed (karta ODSTAVEC) 

4) Odsaď první řádek textu o 1,3 cm (kurzor dej do 1. řádku textu-na kartě ODSTAVEC-rozklikneš šipku 

vpravo a v odsazení-speciální najdeš 1. řádek) 

5) V textu vytvoř šest odstavců – odděluj text podle barev (ENTREM) 

6) Barvu písma všech odstavců nastav automatickou (karta PÍSMO) 

7) Všech šest odstavců zarovnej do bloku (označ myší nebo trojklikem a najdeš na kartě ODSTAVEC) 

8) Odsaď 2. a 5. odstavec zleva o 1,2cm a zprava také o 1,2cm a zvýrazni jeho text žlutě (na kartě 

ODSTAVEC-čtvereček vpravo-rozbal-v odsazení a navolíš odsazení vlevo o kolik a vpravo o kolik) 

9) U posledního odstavce zvýrazni jeho text zeleně (karta PÍSMO) 

10) U všech odstavců nastav řádkování na 11 bodů (karta ODSTAVEC-čtvereček rozbal-řádkování) 

11) U všech odstavců nastav mezery před a za odstavcem na 3 body (karta ODSTAVEC-čtvereček rozbal-

MEZERY) 

12)Nastav pro celý text automatické dělení slov (na liště ROZLOŽENÍ-karta VZHLED STRÁNKY-dělení 

slov-automaticky) 

13)Celý nadpis okolo ohranič dvojitou čarou, šířka čáry 11  2 bodu silná, dej použít na odstavec ne na celou 

stránku a nastav stínování nadpisu žlutou barvou (lišta DOMŮ-karta-ODSTAVEC-OHRANIČENÍ a 

STÍNOVÁNÍ-ohraničení OKOLO-styl-DVOJITÁ ČÁRA-barva AUTOMATICKÁ-šířka 1 a1/2 bodu-použít na 

odstavec-dále dát STÍNOVÁNÍ-barva-vše vidím v náhledu) 

14) Vlož záhlaví – vlevo napiš svoje jméno a příjmení, doprostřed třídu a vpravo datum, kdy jsi vypracoval 

(lišta VLOŽENÍ-karta ZÁHLAVÍ a ZÁPATÍ- jen ZÁHLAVÍ-PRÁZDNÉ)-dáš zavřít záhlaví a text bude 

ŠEDIVOU barvou ne černou jako ostatní text- pokud se ti text roztáhne na další list, tak tam též uvidíš toto 

záhlaví už napsané) 

15)Práci ulož pod názvem FORMÁTOVÁNÍ a SVOJE INICIÁLY (např. já bych napsala formátování-BN) 

16) Práci odešli na novakblanka@seznam.cz 

17) do předmětu napiš TŘÍDA_JMÉNO_formátování_1

 

Sáblíková dojela na mistrovství světa v cyklistické časovce devátá 

 

Martina Sáblíková obsadila deváté místo na mistrovství světa v cyklistické časovce. 
Titul na šampionátu v nizozemské provincii Limburg obhájila Němka Judith 

Arndtová, na niž česká rychlobruslařská hvězda ztratila dvě minuty. "Já jsem fakt 
strašně ráda, že se to povedlo do desítky," řekla krátce po skončení závodu ČTK a 
Českému rozhlasu viditelně spokojená Sáblíková. Dvojnásobná olympijská vítězka 
z ledového oválu Sáblíková umístěním v elitní desítce výrazně vylepšila výsledek z 
loňského šampionátu v Kodani. V dánské metropoli při premiéře mezi cyklistkami 
kategorie elite skončila na 28. pozici a přišla o šanci startovat na letních hrách v 

Londýně. Pětadvacetiletá Sáblíková dnes potvrdila předpoklady, že by jí mohl sedět 
profil trati. Na 24,3 kilometrech čekaly na cyklistky dvě náročná stoupání na 

Gronsvelderberg a Cauberg, kde především slabší závodnice viditelně trpěly. 
Náročný byl ale poslední kopec i pro českou závodnici. "Já jsem do toho 

závěrečného stoupání najela trošku moc rychle, takže na konci mi došly hodně síly, 
takže tam jsem se musela vzpamatovávat," dodala s úsměvem. "Martina jela dobře. 

Opravdu jsem jí do toho moc nekecal, jenom jsem ji chválil," zhodnotil výkon své 
svěřenkyně trenér Petr Novák. Sáblíková startovala mezi prvními a díky času 34:25 

dlouho vévodila průběžnému pořadí. Odsouvat z nejvyšších příček ji začaly až 
soupeřky z řad největších favoritek, mezi nimiž byla nejzářivější hvězdou Arndtová. 
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