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Vkládání obrázků 
 

Anotace: Žák kopíruje text, do kterého vkládá obrázky a ty formátuje. 
Vzdělávací oblast: Informatika 
Autor: Mgr. Robert Kecskés 
Jazyk: Český 
Očekávaný výstup: Ovládá práci s grafickými editory  a využívá vhodných aplikací. Zpracuje 
a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textovém editoru. 
Druh učebního materiálu: Pracovní list 
Cílová skupina: Žák 
Stupeň a typ vzdělávání: Druhý stupeň, základní škola 
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Školní rok 2011-2012 
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: Šestý ročník základní školy 

 
 

Vkládání obrázků a fotografií 
 

1. Na svém disku vytvoř novou složku. Složku pojmenuj datem dnešního dne. 

2. V této složce vytvoř nový dokument ve formátu WORD, který bude mít název jako Tvé 
příjmení a název úlohy. 

3. Do dokumentu, který jsi vytvořil-a v bodě 2, zkopíruj text článku Důsledky kácení 
pralesů.  

4. Fotografie a obrázky jsou uloženy ve složce Obrázky. Složka je zazipovaná. 

5. Do prvního odstavce vlož obrázek č. 1. Obrázek naformátuj následovně: (Velikost – 
výška 2 cm, zachovej poměr stran), (Pozice – těsně, zarovnání vlevo) 

6. Do druhého odstavce vlož obrázek č. 2. Obrázek naformátuj následovně: (Velikost – 
výška 5 cm, zachovej poměr stran), (Pozice – obdélník, na střed) 

7. Do třetího odstavce vlož obrázek č. 3. Obrázek naformátuj následovně: (Velikost – výška 
3 cm, otočení 34° zachovej poměr stran), (Pozice – těsně, zarovnání vlevo) 

8. Do čtvrtého odstavce vlož obrázek č. 4. Obrázek naformátuj následovně: (Velikost – 
šířka 5 cm, zachovej poměr stran), (Pozice – těsně, zarovnání vpravo), (Čára okolo 
obrázku – modrá, plná, tloušťka 2 body) 

9. Do pátého odstavce vlož obrázek č. 5. Obrázek naformátuj následovně: (Velikost – šířka 
6,5 cm, zachovej poměr stran), (Pozice – těsně, zarovnání na střed), (Čára okolo 
obrázku – červená, přerušovaná, tloušťka 2 body), (Barva obrázku – černobílý) 

 



 
DŮSLEDKY KÁCENÍ PRALESŮ  
 
Cena a důležitost tropických pralesů nemůže být jednoduše měřena ekonomickým pohledem 
podle toho, co produkují. Nejenže jsou jakýmsi "skladem" různých živočišných druhů a 
vědeckých objevů, tropické pralesy hrají životní roli v globálním a lokálním klimatu. 
Důsledky ničení pralesů zahrnují:  
 
 Globální oteplování - oxid uhličitý a jiné plyny vpuštěné do atmosféry při hoření fosilních 
paliv a při hoření tropických pralesů zachytí teplo reflektované ze zemského povrchu a 
způsobí stupňové oteplení atmosféry. Toto oteplení způsobí zvýšení mořské hladiny a 
posunutí klimatických zón. (Nazýváno jako Greenhouse effect). Důsledky těchto změn 
mohou zahrnovat záplavy největších přímořských měst a naopak sucha v obilném pásu 
Severní Ameriky. 20% oxidu uhličitého z toho množství, co vyprodukoval člověk, se do 
atmosféry dostalo spalováním pralesů.  
 
Ubývání živočišných druhů - ničení pralesů znamená ohrožení jednoho druhu rostliny a 
živočicha denně. Tato znepokojující skutečnost znamená i úbytek důležitých zdrojů potravy, 
lékařských a průmyslových rostlin - produktů. Komplexní vztahy mezi živočišnými druhy, 
zejména v globálním měřítku, nejsou dokonale objasněny, ale někteří biologové přirovnávají 
každý ohrožený druh jako další nýt chybějící na letadle. Každý může jednoduše předvídat, 
jaké bude mít důsledky ztráta příliš mnoha nýtů.  
 
Roztržení ekologického cyklu - na lokální úrovni regulují tropické pralesy cyklus vody jako 
přírodní mechanismus pro tvorbu a absorpci deštné vody. Jejich zničení znamená rozkol v 
cyklu, což způsobí větší extrémy v klimatických podmínkách jako jsou sucha a záplavy. 
Odlesňování také vede k erozi půdy a náplavě řek a oceánů. Náplavy mohou zničit zásobárny 
pitné vody a také zahubit některé mořské živočichy, např. korály.  
 
Úbytek kultury lidí žijících v pralesích - odhadovaných 140 milionů lidí jsou přímo ohroženi. 
Jenom v Brazílii bylo v první polovině tohoto století vyhubeno 87 indiánských národů. Jsou 
ignorována základní lidská práva, ale často i samotná existence těchto lidí. K ohroženým 
kmenům patří indiáni Amazonie a Střední Ameriky, Pygmejové centrální Afriky, Penakové 
na Borneu, Batakové na Filipínách atd. Kmenové skupiny jsou stlačeny, musely opustit místa 
kvůli kácení. Jejich životní styl od lovce a sběrače se mění k farmářství, přičemž mnoho lidí 
žilo v pralesích bez ohrožení ekosystému po generace. 
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