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Název  výukového materiálu: 

 
 Obrázek, vkládání obrázků 
 
Vzdělávací obor: výpočetní technika 
Tematický okruh: základy informatiky 
Téma: 
 

Vkládání objektů do Wordu 
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – textový 
editor Word. Vysvětluje a opakuje vkládání obrázku ze souboru a z internetového 
prohlížeče do dokumentu. Nabízí procvičení probraného učiva. 
 
 
 
 
  



 
 



Vkládání obrázků ze souboru 
 

• otevři program Word 

• Vložit  Obrázek   Ze souboruDokumenty  Obrázky 

nebo 

• Vložit  Obrázek   Ze souboru Dokumenty   6.ročník  
 tvoje složka (Karel Novák) 

 



Zobrazení objektů 
(znáš z 5. ročníku, zopakuj si) 

 

 

 

 

 

 



Vložení obrázku do dokumentu 
 

• klikni levým na vybraný obrázek 

• obrázek se vloží do dokumentu 

•  zvol jednu z možností Pozice (Obdélník, …) 

• aktivuj Panel Obrázek 

• další úpravy stejně jako u klipartu 

 (Zmenšení, zvětšení, otáčení, přesouvání, Barva,  

 kontrast, jas, Oříznutí, Otočení doleva o 90,  

 Styl čáry, Formát obrázku, Obtékání textu - Pozice) 

 

 

 

 

 

 



Vkládání obrázku z internetového prohlížeče  
(zopakuj si z 5.ročníku) 
 

• otevřít prohlížeč Google 

• zvolit Obrázky 

• do vyhledávače vepsat název požadovaného obrázku (např. jahoda) 

• vybrat obrázek, kliknout  pravým na obrázek 

• Uložit obrázek jako  Dokumenty   6.ročník   tvoje složka (Karel Novák) 

• další postup viz Vkládání obrázků ze souboru 

 

 

 
 



Úkol 

 
• najdi na internetu (seznam.cz) horoskop na dnešní den 

• zkopíruj své znamení do wordovského dokumentu 

• uprav text na celou stránku 

• na nadpis znamení použij WordArt 

• zformátuj písmo a odlišně označ jednotlivé nadpisy  

• vlož do textu 4 obrázky z internetu s tématem tvého znamení 

• u obrázků využij 4 pozice obtékání textu (obdélník, před textem,  

 za textem, hraniční body) 

• obrázky můžeš libovolně upravit (zmenšit, zvětšit, …) 

 

 


