TÉMA: Práce s grafickými objekty

Zadání:
Otevřete soubor GrafickeObjekty.doc v adresáři soubory/03_Word.
1. Přemístěte se na začátek druhého odstavce a nakreslete zde domeček podle
předlohy níže zobrazené.
2. Jednotlivé části domečku seskupte.
3. Domeček přesuňte z kreslícího plátna na text prvního odstavce a kreslící plátno
smažte. Přesuňte nakreslený objekt za text a překlopte jej podle vodorovné
osy.
4. Nastavte průhlednost červené barvy střechy domečku na 50%.
5. Zrušte automatické zobrazování kreslícího plátna.
6. Mezi druhý a třetí odstavec vložte text Informatika A jako objekt WordArtu
podle vzoru (vedle domečku viz. níže).
7. Text WordArtu upravte jako svislý text, tvar WordArtu nastavte jako Vlna 1.
8. Nechte objekt WordArtu obtékat těsně textem a zarovnejte jej doprava.
9. Přemístěte se na čtvrtý odstavec dokumentu a vložte zde obrázek ze souboru
Obrazek.jpg, který je uložen ve složce /soubory.
10. Umístěte obrázek před text, nastavte mu barvu pozadí (bílou barvu) jako
průhlednou.
11. Vytvořte na konci dokumentu textové pole, zkopírujte do něho text posledního
odstavce. Barvu výplně textového pole nastavte na žlutou.
12. Uložte dokument a uzavřete jej.

Řešení

Řešení:
Nabídka Soubor/Otevřít, nebo tlačítko Otevřít na standardním panelu. Objeví se
dialogové okno Otevřít. Najít cestu dle zadání, vybrat dokument GrafickeObjekty.doc,
tlačítko Otevřít.
Provedení úkolů:
1. Umístit kurzor dle zadání, pokud není, zobrazit panel nástrojů Kreslení
(nabídka Zobrazit/Panely nástrojů/Kreslení). Na panelu nástrojů Kreslení
kliknout na tlačítko Obdélník, na pozici kurzoru se automaticky vloží kreslící
plátno a kurzor myši se změní na křížek. Tažením nakreslit obdélník (základnu
domečku). Dále vybrat na panelu nástrojů Kreslení v seznamu Automatické
tvary
položku Základní tvary/Rovnoramenný trojúhelník. Tažením
nakreslit střechu. Pokud to bude nutné, přesunout ji nad základnu domečku.
Vybrat objekt střechy, kliknout na panelu nástrojů Kreslení na šipku tlačítka
Barva výplně, zvolit červenou barvu. Dále vybrat na panelu nástrojů Kreslení
v seznamu Automatické tvary položku Základní tvary/Zkosené hrany a
nakreslit tažením obě okna (vždy pro každý objekt, tedy okno, nutno znovu
vybrat příslušné tlačítko na panelu nástrojů).
2. Pomocí klávesy Shift postupně vybrat všechny části domečku. Na panelu
nástrojů nabídka Kreslení/Seskupit. Jednotlivé části se nyní budou chovat jako
jeden objekt.
3. Přesunout domeček mimo kreslící plátno na text prvního odstavce. Kliknout na
místo, kde se kreslící plátno nachází (zobrazí se jeho rám), kliknout na jeho
okraj, klávesa Del. Kreslící plátno bude smazáno. Kontextová nabídka
domečku/Formát objektu…/záložka Pozice/styl obtékání Za textem. Potvrdit
na OK pro aplikování změny formátu objektu. Přes domeček bude nyní
přetékat text. Dále na panelu nástrojů Kreslení zvolte v seznamu Kreslení
položku Otočit či překlopit/Překlopit svisle. Domeček se převrátí na střechu.
4. Domeček nejprve rozdělit na jednotlivé části (kontextová nabídka domečku
/Seskupování/Oddělit) Kontextová nabídka střechy/Formát automatického
tvaru…/v sekci Výplň nastavit Průhlednost na 50%.
5. Nabídka Nástroje/Možnosti/záložka Obecné/Při vkládání automatických tvarů
vytvořit kreslící plátno

6. Umístit kurzor dle zadání. Tlačítko vložit WordArt na panelu nástrojů
Kreslení, zvolit styl WordArtu dle zadání, vepsat text dle zadání.
7. Kliknout na objekt WordArtu, zobrazí se panel nástrojů WordArt. Pro svislý
text tlačítko Svislý text WordArtu, pro změnu tvaru tlačítko Tvar WordArtu,
vybrat tvar dle zadání.
8. Kontextová nabídka WordArtu/Formát WordArtu/záložka Pozice/styl obtékání
Těsné, Vodorovné zarovnání Doprava. Objekt WordArtu bude zarovnán k pravému
okraji, přičemž text jej bude z levé strany těsně obtékat.

9. Umístit kurzor dle zadání. Nabídka Vložit/Obrázek/Ze souboru…, otevřít
soubor Obrazek.jpg, který je uložen ve složce /soubory. Na pozici kurzoru bude
vložen obrázek terče jako objekt.
10. Kontextová nabídka obrázku/Formát obrázku…/záložka Pozice/styl obtékání Před
textem. Pro nastavení průhledného pozadí kliknout na obrázek, tlačítko Nastavit

průhlednou barvu na panelu nástrojů Obrázek, kliknout na pozadí obrázku (bílou
barvu).
11. Tlačítko Textové pole na panelu nástrojů Kreslení (nebo nabídka Vložit/Textové
pole), tažením vytvořit textové pole. Zkopírovat poslední odstavec dokumentu, vložit
do textového pole (vybrat text, Ctrl+C, Ctrl+V). Kontextová nabídka textového pole
(nutno kliknout na okraj)/Formát textového pole…/záložka Barvy a čáry.
12. Nabídka Soubor/Uložit nebo tlačítko Uložit pro uložení upraveného dokumentu.
Tlačítko Zavřít.
Zpět na zadání

