
IKT/P1A/Distanční výuka/Praktická práce žáků – MS Word 

Úkol: 

Vytvořte níže zobrazený propagační leták na výprodej výpočetní techniky v 

programu MS Word nebo v programu Libre Office (program lze zdarma stáhnout 

z webu). Hotovou práci zašlete na e-mail: reditel@sousvodnany.cz 

 

!! Akční nabídka !! 

 

Využijte jedinečnou šanci. 

Slevy v důsledku výprodeje zásob výpočetní 

techniky. 
 

 

Posuďte sami: 

Co: Za kolik? 

Monitor NOKIA 19“ 8500,- Kč 

Monitor Hyundai 19“ 4300,- Kč 

Monitor AOC 17“ 2900,- Kč 

HDD 1000 GB 1900,- Kč 

HDD 500 GB 1500,- Kč 

Procesor Intel Core i-5 7000,- Kč 

Sound Blaster Live 5.5 1100,- Kč 

Síťová karta 3COM 10/100 UTP 100,- Kč 

Kde nás najdete? 

 

 

 

 

SYS Computer, a. s. , Horní náměstí 15, 779 01 Olomouc 

Tel. 694 604 666, Fax: 694 604 667, IČO: 565897854; DIČ: 099- 565897854 

 

 

  

mailto:reditel@sousvodnany.cz


Stručný popis postupu vytváření propagačního letáku (v MS Word): 

 

1) Nejprve vložíme 1 řádek tabulky a rozšíříme ho (tažením myší) tak, aby byl 

široký přibližně jako na obrázku (!!Akční nabídka!!). Na celý text letáku 

používáme písmo Arial (různých velikostí). 

2) Napíšeme do řádky „!!Akční nabídka!!“; poté vybarvíme podkladové pole 

řádky černou barvou (záložka „Domů“ a pod záložkou Korespondence je 

tlačítko s kyblíkem a barvou – stínování, které umožňuje změnit barvu za 

vybraným textem – tj. text musíte nejprve označit myší. Jakmile operace se 

změnou pozadí na černou barvu proběhne, měl by program MS Word sám 

změnit původně černý nadpis !!Akční nabídka!! na bílou barvu. Pokud se 

vám to nepodaří, postup zopakujte, protože jste museli během práce udělat 

nějakou chybu (např. jste neoznačili text apod.). 

3) Napíšete nadpisy „Využijte jedinečnou šanci…“ 

4) Vložíte tabulku o 2 sloupcích a 9 řádcích a upravíte ji podle předlohy. 

5) První řádka tabulky má opět vybarvené pozadí černě a písmo je bílé (postup 

je stejný jako add 2)). 

6) Stáhnete nějaký vhodný obrázek z internetu, který by se hodil obsahově 

k letáku na výprodej výpočetní techniky (na vzorové předloze je hlavní 

hrdina Neo z filmové trilogie Matrix).  

7) Obrázek upravíte – např. zmenšíte na velikost jako na předloze. Může se 

vám stát, že obrázek nepůjde umístit vpravo vedle tabulky s počítačovými 

komponenty. Pak je nutné obrázek tzv. formátovat. Tj. na zmenšený 

obrázek klepnete pravým tlačítkem myši – otevře se vám nabídkové menu, 

kde klepnete na předposlední položku „Velikost a umístění“. Pak se vám 

otevře další nabídka, v níž dáte nahoře záložku „Obtékání textu“. Pak se 

vám otevře nabídka s obrázky různých stran textu, v nichž je místo obrázku 

umístěn obraz psa. Dáte obrázek se psem, který má označení „Těsné“. Tím 

se vám otevře nabídka dole, kde označíte myší „Zalomit text“ – puntík 

„Pouze vlevo“. Tím vám obrázek bez problémů skočí hned vpravo vedle 

tabulky a vyřešíte tím potíže, pokud obrázek nešel umístit vpravo vedle 

tabulky. 

8) Vložíte pod tabulku a obrázek opět jeden řádek tabulky, který zase tažením 

myší rozšíříte. Vypíšete do tabulky podle předlohy příslušné texty (SYS 

Computer….) a vystínujete pozadí – postup je stejný jako add 2) – kyblík 

s barvou. Tentokrát si barvu však zvolte podle svého. Můžete barevně 

vyplnit i tabulku s nabídkou počítačové techniky (Monitor NOKIA…). 

Doporučuji světlé barvy, aby leták působil „vesele“ – např. žlutou barvu. 


