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

Úkol: 

Vytvořte níže zobrazený průkaz pro vstup do klubu v programu MS Word 

nebo v programu Libre Office (program lze zdarma stáhnout z webu). Hotovou 

práci zašlete na e-mail: reditel@sousvodnany.cz 

 

Vytvořte průkaz člena klubu „X“ podle předlohy: 

 

1. Na celém průkazu je použit typ písma Arial, různých velikostí. Velikosti písem 
v jednotlivých buňkách tabulky odhadněte tak, aby se co nejvíce blížily 
předloze. 

2. Nezapomeňte na správnou volbu tloušťky ohraničení jednotlivých buněk. 
3. Ohraničení celé tabulky proveďte prostorovou čarou. 
4. Do výřezu v levém horním rohu vložte na pozici fotografie vhodný obrázek 

z klipartu. 
5. Použijte šedý a černý podklad buněk podle předlohy. 

 

 

PŘEDLOHA: 

 

 

Průkaz člena klubu „X“ 

 

Číslo karty 826 
Jméno Karel 

Příjmení Novák 

Datum narození 15. 6. 1989 

Adresa 

Ulice Karla Hynka Máchy 15 

Město Přerov 

PSČ 788 51 

Tato karta opravňuje jejího držitele ke vstupu do klubu „X“ 

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

 

1) Nejprve vytvoříme tabulku o 3 sloupcích a 10 řádkách.  

2) Postupně sloučíme buňky v první řádce (Průkaz člena klubu „X“); pak 

v levém sloupci řádky dvě až pět (zde bude později vložena fotografie člena 

klubu); poté řádku, kde bude slovo Adresa a nakonec poslední řádku 

(„Tato karta opravňuje…). 

3) Vyplníme texty ve všech řádcích tabulky (můžete vyplnit místo údajů 

z předlohy své vlastní údaje – jméno a příjmení, datum narození, adresu). 

4) V první řádce vybarvíme podkladové pole černou barvou (Průkaz člena 

klubu „X“) a písmo by mělo změnit svou barvu na bílou (procvičovali už 

jsme v minulé praktické práci). 

5) Příslušná pole tabulky (podle předlohy) vybarvíme světlou podkladovou 

barvou (v předloze je světle modrá, ale může být např. žlutá apod.). 

6) Do sloučeného pole vlevo nahoře vložíme vhodnou fotografii (např. Vložit 

– Klipart nebo ji najdeme na internetu). 

7) Nakonec tabulku ohraničíme uvnitř i vně podle předlohy (viz na záložce 

„Domů“ tlačítko „Ohraničení“ (čtvereček vedle kyblíku s barvou, jímž 

děláme podkladové stínování). 

8) Hotovou práci mi zašlete v příloze e-mailu na reditel@sousvodnany.cz 
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