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Formátování písma 
 
 
Stručná anotace: 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – textový 
editor Word. Seznamuje s úpravou písma pomocí Panelu nástrojů Formát. Nabízí 
procvičení probraného učiva. 
 





Typ písma 

 

 
 

 

 

 

• panel Formát 
• klik na šipku - rozbalit nabídku  
• vybrat typ písma 
 

poslední použité typy 
 

  řazeno podle abecedy 
 



Typy písma: 

 

 Arial     typ písma 

 Brush 455 AT   typ písma 

 Castellar    typ písma 

 Comic Sans MS   typ písma 
 Monotype Corsiva   typ písma 

 Times New Roman   typ písma 

 

 Obrázková písma: 

 Symbol    

 Webdings    

 Wingdings    

 



Velikost písma 
•  panel Formát 

•  klik na šipku - rozbalit nabídku  

•  vybrat velikost písma nebo napsat potřebnou velikost 

 

8  velikost písma 

12  velikost písma 

20  velikost písma 

36  velikost písma 

48  velikost písma 



Barva písma 
•  panel Formát 

•  klik na šipku - rozbalit nabídku  

•  vybrat barvu písma nebo vytvořit další barvy 

 

 

Další barvy: 
 

Standardní 
 
Vlastní  



Řez písma 

 

 
 

 

 

 

   ŘEZ PÍSMA ŘEZ PÍSMA ŘEZ PÍSMA 

   tučné  kurzíva  podtržené 

 

 

 

Další možnosti: ŘEZ PÍSMA tučné, kurzíva 

    ŘEZ PÍSMA tučné, podtržené 

    ŘEZ PÍSMA kurzíva, podtržené 

 

 

 

 

 

 

 



Zarovnání textu 

 

 

vlevo       na střed   vpravo      do bloku 

 



Řádkování  



Úkol  
• opiš text (nepoužívej ENTER na konci řádku!) 

• mezi nadpisem a textem – 1 řádek volný  
• pozor na mezery za , a . 
• uprav: 

o nadpis – typ písma Tahoma, velikost 32, tučně, zarovnat vlevo, 
       barva červená 

o text – typ písma Comic Sans MS, velikost 19, kurzíva, zarovnat 
do bloku, barva tmavě modrá, řádkování 2 

 

• ulož do své složky jako Ježibaba 
 
Ježibaba 
Je to osoba pleti temné, kolem očí až modročerné, na voleti barvy pistáciové, oči 
má jedno modré, druhé špenátově zelené, pod zahnutým nosem bělostný knír, 
mezerovité zuby, dlouhý špičatý jazyk a mluví skřehotavě. Obléknuta chodí 
křiklavě, opírá se o hůl zdobenou žlutými  a červenými fáborky, na nohách má 
obrovské vyšmajdané šinákle a vzhledem k tomu, že se ze zásady nekoupe,ukrutně 
páchne. 


