5 Grafické objekty

Příklad 4

OpenOffice.org Writer 3.2

TÉMA: Písmomalba
Sekretářka společnosti "Naše zahrada" chce obohatit Průvodce zahrádkáře o speciálně naformátovaný název
společnosti (použije k tomu WordArt).

Zadání:
Otevřete soubor Pismomalba.odt.
1. Na začátek druhého odstavce vložte Písmomalbu, zvolte styl Oblíbený 18.
2. Vzorový text písmomalby nahraďte textem Naše zahrada.
3. Nastavte objektu písmomalby šířku na 6cm, zachovejte poměr stran. Dále umístěte objekt
na střed odstavce.
4. Objektu písmomalby změňte tvar na Křivka dolů.
5. Hloubku 3D stínu změňte na 1cm.
6. Styl výplně objektu písmomalby nastavte na Radiální zelená/černá (Radial green/black),
barvu stínu nastavte na Tyrkysová 7.
7. Objektu písmomalby nastavte obtékání textu kolem obrysu objektu.
8. Provedené změny v dokumentu uložte a zavřete dokument.
Řešení
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Řešení:
Nabídka Soubor/Otevřít… (nebo tlačítko Otevřít na panelu nástrojů Standardní, popř. klávesová
zkratka Ctrl+O). V dialogovém okně Otevřít nalézt soubor dle zadání, tlačítko Otevřít.
V dialogovém okně Otevřít najít dokument dle zadání, tlačítko Otevřít. Pozn. Dokument lze
otevřít také přímo v prostředí operačního systému, např. ve Windows (dvakrát kliknout na ikonu
souboru nebo kontextová nabídka ikony/Otevřít).
1. Umístit kurzor dle zadání, tlačítko Galerie písmomalby na panelu nástrojů Kresba. Název
stylu bude zobrazen po najetí myši nad styl.
2. Dvakrát kliknout na objekt písmomalby, vepsat text dle zadání.
3. Označit objekt, nabídka Formát/Objekt/Umístění a velikost…/záložka Umístění
a velikost/zatrhnout Zachovat poměr, nastavit Šířku. Dále skupina Umístění.
4. Označit objekt, tlačítko Tvar písmomalby na panelu nástrojů Písmomalba/zvolit tvar dle
zadání.
5. Označit objekt, tlačítko Hloubka na panelu nástrojů 3D nastavení (pokud není zobrazen,
tlačítko Plastičnost zap/vyp na panelu nástrojů Kresba).
6. Označit objekt, nabídka Formát/Objekt/Oblast…/záložka Oblast/v seznamu Vyplnit
ponechat Přechod, ve spodní části zvolit styl přechodu. Dále tlačítko 3D barva na panelu
nástrojů 3D nastavení, zvolit barvu stínu.
7. Označit objekt, nabídka Formát/Obtékání textu/Obrys.
8. Nabídka Soubor/Uložit (nebo klávesová zkratka Ctrl+S, případně tlačítko Uložit na panelu
nástrojů Standardní), zavřít soubor nabídkou Soubor/Zavřít (nebo tlačítko Zavřít v pravém
horním rohu okna souboru).
Zpět na zadání
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