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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o třetí část 
názorného zjednodušeného návodu k používání 
programu MS Office Word. Žáci se s ním učí 
zacházet prací na konkrétních příkladech a 
úkolech. 



 Dnes si ukážeme jak do dokumentu vložit 
obrázek tak, aby do textu hezky „zapadl“ a 
naučíme se používat funkci „WordArt“. 



 Nejdříve si otevři dokument, který sis vytvořil/a minule. 

 

 Na www.zslukov.cz  si v sekci „Fotogalerie“ otevři galerii z 
Cykloputování 2012, otevři si fotku číslo 5, klikni do jejího středu 
pravým tlačítkem myši a v nabídce vyber možnost „Save picture 
as...“ nebo „Uložit obrázek jako...“ a ulož si obrázek na plochu 
počítače. 



 Zobraz si plochu, klikni na ikonu obrázku pravým 
tlačítkem a otevři si ho v programu MS Office Picture 
Manager.  

 

 Zkomprimuj obrázek na velikost vhodnou pro použití v 
dokumentu, ulož provedené změny a program Picture 
Manager zavři. 



 Klikni na ikonu obrázku na ploše pravým tlačítkem 
myši a z nabídky vyber „Kopírovat“. 

 „Přepni“ se do Wordu a místi kurzor před první slovo 
textu.  

 Stiskni klávesovou zkratku pro vložení CTRL+V 



 Klikni na obrázek, který se Ti do dokumentu 
vložil. Pomocí „kuliček“, které se Ti v jeho rozích 
objeví můžeš měnit jeho velikost. Zmenši ho 
tak, aby byl menší než půlka řádku. 



 Klikni na obrázek pravým tlačítkem myši, 
otevři nabídku „Obtékání textu“ a vyber 
možnost „Obdélník“. 



 Tím se Ti obrázek hezky „napasuje“ do 
textu, aniž by ho nějak „rozhodil“. 



 Označ a smaž (DELETE) nadpis a pak stiskni 2x klávesu 
ENTER, ať si uděláš na začátku dokumentu dost místa 
pro WordArt. 

 

 Pokud se Ti po stisknutí ENTERu posunul o dva řádky 
jenom text, posuň níž i obrázek tím, že na něj klikneš, 
podržíš tlačítko myši a přesuneš ho do roviny s textem. 



 Umísti kurzor nahoru a doprostřed nad text. 

 

 Na liště se přepni do záložky Vložení. 

 

 Otevři si nabídku WordArt a klikni na ten, který se ti nejvíce 
líbí. 



 Stiskni DELETE a pak také klávesu CapsLock 
(je vlevo, hned vedle A). 

 

 Napiš: CYKLOPUTOVÁNÍ OKOLO DALŠICKÉ 
PŘEHRADY 



 Můžeš ještě text zformátovat nebo ho znovu 
přepsat. 

 

 Pokud máš hotovo, stiskni OK. 



 A už můžeš dokument tisknout, ukládat, 
odesílat mailem...  


