
 
 

Informatika-25.5.-8.6. 

 

Minule jsme se zabývali formátováním odstavce. Něco tedy už znáte a dnes znovu využijete. 

Tentokrát se budeme zabývat formátováním textu. 

Přiložený text přikládám, upravujte ho podle pokynů 1-15: 

Dole máte obrázek, jak má po úpravě přibližně vypadat: TOTO JE TEXT, S KTERÝM BUDETE PRACOVAT: 

 

Asus Dolby Viiv 

Základní deska Asus N4L-VM DH formátu mikro ATX s certifikací pro Dolby a Viiv je první základní deskou 

společnosti Asus, kompatibilní s Windows MCE, která zároveň podporuje mobilní procesor Intel Core Duo. Ve 

výsledku to znamená nižší nároky na chlazení celého systému a samozřejmě i snížení úrovně hluku. Deska pro 

Socket 479 je postavena na čipsetu Intel 945GM. Využívá paměti DDRII 667/533. Je osazena integrovanou 

grafikou Intel GMA 950, slušná je i sestava slotů. Pro ukládání dat je připravena dvojice konektorů SATA 

s možností konfigurace 2x SATA s RAIDO zahrnující 1x externí SATA. Ve výbavě nalezneme rovněž rozhraní 

S/PDIF In/Out, gigabitový Ethernet, 2x IEEE 1394a i čtveřici slotů USB 2.0. DVI výstup však musíte řešit 

zakoupením karty ASUS R-DVI-ADD2. 
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POKYNY: 

1) Na liště VLOŽENÍ-na kartě ZÁHLAVÍ a ZÁPATÍ zvol zápatí hned první-dej hned prázdné a do něj napiš: 

vlevo svoje jméno a příjmení, doprostřed třídu a vpravo datum, kdy jsi vypracoval, a pak dej zavřít 

ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ-křížkem 

když zavřeš, tak toto bude šedivé a bude se objevovat na všech dalších listech, na které budeš psát 

2) Nadpis Asus Dolby Viiv napiš červeně (lišta-DOMŮ-karta-PÍSMO) 

3) Dále odděl odstavce ENTREM, 1.odstavec za slovem HLUKU,  

2.odstavec za slovem SLOTŮ, 

            3. odstavec za 1x externí SATA  

         a 4. odstavec končí za ASUS R-DVI-ADD2. 

4) Všechny odstavce zarovnej do bloku-kurzor musíš mít v daném odstavci, dále odstavec najdeš na liště 

DOMŮ-karta-ODSTAVEC-ikony s čárami znamenají zarovnat vlevo, na střed, vpravo a POSLEDNÍ DO 

BLOKU-ten zvol 

5) Opět máš kurzor v daném odstavci a teď budeš odsazovat odstavce: 

První odstavec odsaď vlevo o 2,5 cm, vpravo o 6 cm 

Druhý a třetí odstavec odsaď vlevo o 6 cm a vpravo o 4 cm 

6) Vlož kliparty nebo obrázek počítačů-dej obtékání obrázku, abys s ním mohl pohybovat, zmenši obrázky 

7) Vlož na liště VLOŽENÍ-karta TEXT-textové pole a do něj napiš ZÁKLADNÍ DESKA-klikni pravým 

tlačítkem myši na čáru ohraničující textové pole a zvol BEZ OBRYSU neboli bez čáry, opět dej 

obtékání textového pole a přesuň pod klipart počítače 



 
 

8) Změň barvu číslic na červenou-označ-kurzor v daném řádku tzn. Změň barvu písma (ikona s A na kartě 

písmo) 

9) Dále odděl stejné číslice mezerou a dvojklikem si označ 4 stejné číslice a přesouvej tyto stejné číslice za 

držení levého tlačítka myši tak, aby vznikla řada od nul až po devítky 

10)  Kurzor dej tam, kam chceš vložit textové pole a vlož ho 

11) Označ dané státy, zkopíruj je a vlož do textového pole 

12) S textovým polem pracuješ jako s obrázkem, když máš označené textové pole (vidíš okolo něj kroužky) 

v nástrojích kreslení na kartě FORMÁT – liště STYLY OBRAZCŮ-ve stylech motivu najdeš světlý 

obrys a barevnou výplň červenou 

13) Dále vlož na liště VLOŽIT-karta TEXT-Word Art (takové šikmé A) jakýkoliv se ti líbí a napiš 

do něj nadpis ASUS – pracuješ s ním též, jak s textovým polem nebo obrázkem, takže dej obtékání 

textu, aby se dalo s nadpisem posouvat a umístit dolů doprostřed stránky 

14) Práci ulož pod názvem Text_tvoje iniciály (já bych psala- Text_BN) 

15) Odešli na novakblanka@seznam.cz a do předmětu napiš třída-jméno-text 

 

Navíc. Kdo chce, může se pokusit vložit iniciálu-v 1. odstavci písmeno Z zvětšené přes 3 řádky 
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