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Vzdělávací oblast: Vzdělávání v informačních a 

komunikačních technologií 

Tematická oblast: MS Office Word 

 Dle ŠVP 

Předmět: Informatika 

Výstižný popis způsobu 

využití, případně 

metodické pokyny: 

 

Pracovní list k procvičení psaní a 

úpravy textového dokumentu 

uměleckého charakteru. Zadání 

úkolů sleduje především estetické 

hledisko úpravy dokumentu 

(vkládání zdobeného textu, iniciály, 

obrázků apod.) 

 

Klíčová slova: 
WordArt, iniciála, ilustrace, báseň, 

typ písma 

Druh učebního 

materiálu: Pracovní list 

 



Word – psaní a úprava textu 

Úkol:  Procvič formátování textu přepisem a vhodnou 

úpravou úryvku básně Ta láska slavného francouzského 

básníka Jacquese Préverta. 

Typografická úprava: 

• Zvol typ písma Franklin Gothic, velikost 16 

• U jména autora a názvu básně použij WordArt 

• U první sloky básně použij Iniciálu (vytvo ření velké kapitálky na začátku 

odstavce) 

• Upravený text zarovnej buď doleva nebo na střed 

Grafická úprava: 

• Zvol vhodnou barvu pozadí stránky, přednostně využij efekty výplně Textura 

nebo Přechod 

• Zvol vhodné ohraničení stránky 

• Jako ilustraci můžeš použít buď vlastní kresbu vytvořenou v programu Malování 

nebo vložit obrázek tematicky odpovídající textu básně 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 



 

Jacques Prévert 

Ta láska 

Ta láska  
tak prudká  
tak křehká  
tak něžná  
tak zoufalá  
Ta láska  
krásná jako den  
a špatná jako počasí  
když počasí je špatné  
Ta láska tak pravdivá  
ta láska tak nádherná  
tak šťastná  
tak veselá  
a tak nicotná  
třesoucí se strachem jako dítě když je tma  
a sama sebou si tak jistá  
jako muž v noci vědomý si svého místa  
Ta láska která jiné strašila  
že ji pomlouvali  
že z ní celí zbledli  
Ta láska vyčíhaná  
protože my na ni číhali  

Uštvaná zraněná podupaná ubitá zapřená 
zapomenutá  
protože my je štvali zraňovali udupávali ubíjeli 
zapírali zapomínali  
Ta láska úplně celá  
pořád tak živá  
a naplněná sluncem  
To je láska tvá  
to je láska má  
ta co byla  
Ta věc každý den nová  
která se nikdy nezměnila  
opravdová jak rostlina  
tak rozechvělá jako pták  
tak horká tak živá jako léto

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: PRÉVERT, Jacques. Ta láska. In: Velké trojhvězdí. Apollinaire. Éluard. Prévert. Praha, Mladá fronta, 
1989, s.608-611. 
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