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TÉMA: Grafické objekty
Sekretá ka spole nosti Naše zahrada, a.s. dostala za úkol vytvo it úvodní stránku a
organiza ní schéma pro prezentaci firmy na výstavným veletrhu.

ZADÁNÍ:
Otev ete soubor GrafickeObjekty.xls.
1. Na list Úvodní strana vložte do horní ásti text Spole nost Naše zahrada, a.s. jako
objekt WordArtu dle vzoru.

2. Objektu WordArtu zm te barvu výpln na p echod barev zelené a žluté, ze st edu.
Barvu áry nastavte na ernou a dále nastavte stín na Styl stínu 20.
3. Pod objekt WordArtu vložte obrázek ze souboru Zahrada.gif. Obrázku p idejte
trojitou zelenou áru, 6b.
4. Pod obrázek vložte automatický tvar „Stužka dol “ s textem Výstava zahradnických
pot eb. Text v objektu naformátujte tu n , velikost nastavte na 14b, vycentrujte.
5. Na listu Schéma vytvo te pomocí automatických tvar objekt dle následujícího
obrázku v etn barev, ar a stínu.

6. Vytvo ené objekty seskupte, nastavte mu výslednou velikost na 8 x 7 cm.
7. Vytvo te kopii objektu a vložte ji pod obrázek ve formátu .gif.
8. Sešit uložte a uzav ete.
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EŠENÍ:

Nabídka Soubor/Otev ít, nebo tla ítko Otev ít na standardním panelu nástroj . Objeví se
dialogové okno Otev ít. Najít cestu dle zadání, vybrat soubor GrafickeObjekty.xls, tla ítko
Otev ít.
Provedení úkol :
1. Nabídka Vložit/Obrázek/WordArt… (nebo tla ítko Vložit WordArt na panelu
nástroj Kreslení), vybrat styl WordArtu dle zadání (4. ádek, 3. sloupec), tla ítko
OK, vepsat text Spole nost Naše zahrada, a.s., tla ítko OK objekt vytvo í.
2. Kliknout na objekt WordArtu, nabídka Formát/WordArt… (nebo tla ítko Formát
WordArtu… na panelu nástroj WordArt), záložka Barvy a áry/kliknout na šipku
vedle seznamu Barva/Vzhled výpln …/ v sekci Barvy zm nit barvy dle zadání,
v sekci Styly stínování vybrat Ze st edu, tla ítko OK. Dále v sekci ára zvolit barvu
áry, tla ítko OK. Dále tla ítko Styl stínu na panelu nástroj Kreslení, vybrat Styl
stínu 20.
3. Nabídka Vložit/Obrázek/Ze souboru…/vybrat soubor dle zadání. Kliknout na
obrázek, nabídka Formát/Obrázek…/záložka Barvy a áry/ v sekci ára vybrat
zelenou barvu, zvolit styl trojité áry 6b. (nebo tla ítko Barva áry a tla ítko Styl
áry na panelu nástroj Kreslení).
4. Nabídka Vložit/Obrázek/Automatické tvary/tla ítko Hv zdy a nápisy (nebo seznam
Automatické tvary na panelu nástroj Kreslení/Hv zdy a nápisy), vybrat tvar
Stužka dol (název tvaru se objeví v popisku po najetí myši na tvar). Kliknout levým
tla ítkem myši a táhnutím vymezit velikost tvaru. Kontextová nabídka automatického
tvaru (pravé tla ítko myši)/P idat text/ vepsat text dle zadání. Vybrat napsaný text,
nabídka Formát/Automatický tvar…/ nastavit ez písma a Velikost dle zadání
(nebo tla ítko Tu né a seznam Velikost písma na panelu nástroj Formát), tla ítko
Zarovnat na panelu nástroj Formát.
5. Kliknout na ouško listu Schéma. Nabídka Vložit/Obrázek/Automatické
tvary/tla ítko Základní tvary(nebo seznam Automatické tvary na panelu nástroj
Kreslení/Základní tvary), vybrat tvar Krychle. Kliknout levým tla ítkem myši,
táhnutím ur it velikost tvaru. Stejným zp sobem vložit tvar Plechovka. Vybrat oba
tvary (klávesa Shift, kliknout na oba tvary myší), nabídka Formát/Automatický
tvar…/zm nit barvu výpln na žlutou (nebo tla ítko Barva výpln na panelu nástroj
Kreslení). Dále tla ítko Styl stínu na panelu nástroj Kreslení, vybrat Styl stínu 6.
Dále stejným zp sobem vložit automatický tvar Šrafovaná šipka doprava (Plné
šipky). Vybrat všechny t i tvary (klávesa Shift), zm nit ší ku áry (nabídka
Formát/Automatický tvar…/záložka Barvy a áry nebo tla ítko Styl áry na panelu
nástroj Kreslení).
Vložit automatický tvar Zahnutá šipka dol (Plné šipky), zm nit barvu výpln ,
barvu a styl áry (nabídka Formát/Automatický tvar…záložka Barvy a áry nebo
tla ítka Barva výpln , Barva áry, Styl áry a P erušovaná ára na panelu nástroj
Kreslení). Vytvo it kopii objektu (klávesy Ctrl + C, Ctrl + V). P esunout kopii dol ,
svisle p eklopit (nabídka Kreslení/Oto it i p eklopit/P eklopit svisle na panelu
nástroj Kreslení).
6. Vybrat všechny objekty (klávesa Shift, kliknout myší na objekty), nabídka
Kreslení/Seskupit na panelu nástroj Kreslení (nebo kontextová nabídka vybraných
objekt /Seskupování/Seskupit). Dále nabídka Formát/Objekt…/ záložka
Velikost/nastavit výšku a ší ku objektu dle zadání (nebo kontextová nabídka
objektu/Formát objektu).
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7. Zkopírovat objekt do schránky (nabídka Úpravy/Kopírovat nebo Ctrl + C), nabídka
Úpravy/Vložit jinak…/ v sekci Jako: vybrat Obrázek (GIF), tla ítko OK. Umístit
myší objekt kopie p ed zdrojový objekt, nabídka Kreslení/Po adí/P enést dozadu na
panelu nástroj Kreslení (nebo kontextová nabídka objektu/Po adí/P enést dozadu).
8. Nabídka Soubor/Uložit nebo tla ítko Uložit na standardním panelu nástroj . Dále
nabídka Soubor/Konec nebo tla ítko Zav ít ( ervený k ížek vlevo naho e).
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