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Název  výukového materiálu: 

 
 Sloupce 
 
Vzdělávací obor: výpočetní technika 
Tematický okruh: základy informatiky 
Téma: 
 

Psaní do sloupců 
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – textový 
editor Word. Ukazuje možnosti psaní textu do sloupců pomocí Panelu nástrojů – 
Standardní a pomocí Formát - Sloupce. Nabízí procvičení probraného učiva. 
 
 
 
 
  





Sloupce 
 

• Panel nástrojů – Standardní 
 

 

 
 

• Formát - Sloupce 

 

 

počet sloupců 



Panel Standardní, ikona – Sloupce 

 
 

 

• napiš text 

• označ text 

• Panel Standardní,  

 ikona – sloupce 

• vyber počet sloupců 
 

 

 

nebo 
 

 

• vyber počet sloupců, pak piš text 

 (text se automaticky řadí do sloupců) 

 

vybrané  
2  sloupce 



Formát – Sloupce 
 

• napiš text 

• označ text 

• Formát – Sloupce 

• vyber počet sloupců 

• použití (na vybraný text, …) 

• OK 

náhled 

počet sloupců 

u každého sloupce 
lze nastavit  šířka a 
mezery 



Počet sloupců a jejich šířka 

 

Lze navolit:  

• 1 až 12 sloupců 

• sloupce nestejně široké 

• čáru mezi sloupci 

 
8 sloupců 

 vlevo 

čára mezi 
vpravo 



Úkol 1 

 
• zkopíruj text a uprav:  čtyři sloupce s čarou mezi  
  

 Kočky domácí jsou si, navzdory dlouhému období domestikace, navzájem stále velmi 
podobné. Obecné rysy stavby těla jsou stejné - kočka má dlouhé tělo s relativně krátkými 
končetinami, krátký krk, poměrně širokou a krátkou hlavou a středně dlouhý ocas. V kohoutku 
je kočka vysoká asi 30 cm, délka těla včetně ocasu činí pak kolem 80 cm. Kocouři jsou větší než 
samice a váží asi 3,5–7 kg, hmotnost koček se pohybuje od 2,5–4,5 kg. Srst je obvykle krátká, 
rovná a přilehlá. Existují tři základní tělesné typy koček: zavalitý typ, který se vyznačuje 
kratším a kompaktním tělem, hlubokým hrudníkem, širokou zádí, krátkou a kulatou hlavou s 
plochým obličejem a krátkými končetinami. Typickým plemenem tohoto typu je perská a 
exotická kočka a britská krátkosrstá kočka. Podobný je svalnatý typ, který se někdy zahrnuje 
pod typ zavalitý. Je pro něj typické dobré svalení, delší končetiny než u předešlého typu a ne 
tak kulatá hlava a je nejčastějším tělesným typem kočky. Zcela odlišný je útlý typ, nazývaný 
též štíhlý či orientální typ kočky. Kočky tohoto typu mají štíhlé tělo, protáhlou klínovitou hlavu 
a dlouhé nohy. Extrémní štíhlý typ je znakem současných siamských koček či orientálních 
koček. 

 



Úkol 2 
• zkopíruj text a uprav:  
 1x zkopíruj a vytvoř 2 sloupce, čára mezi, zarovnat na střed 
 (písmo můžeš zformátovat   – typ písma, barva, …) 

  
 Holka modrooká 
 
 Holka modrooká  

nesedávej u potoka 
holka modrooká  
nesedávej tam. 
 
V potoce se voda točí 
podemele tvoje oči 
holka modrooká  
nesedávej tam. 
 
Holka modrooká  
nesedávej u potoka 
holka modrooká  
nesedávej tam. 
 
V potoce je velká voda 
vezme-li tě bude škoda 
holka modrooká  
nesedávej tam. 
 
Holka modrooká  
nesedávej u potoka 
holka modrooká  
nesedávej tam 
 
V potoce je hastrmánek 
zatahá tě za copánek  
holka modrooká 
nesedávej tam. 



Řešení: 

Úkol 1  



Úkol 2 


