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Informace o projektu
Název projektu:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
Zadání na procvičení wordu.
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ZADÁNÍ:
1. Vytvořte reklamní letáček počítačové firmy dle předlohy.
2. Nadpis „Počítačový servis“ je zarovnán doleva, vel. písma 20, typ písma Arial,
tučné.
3. Nadpis „ALL Computer, s.r.o.“ je zarovnán doprava, vel. písma 16, typ písma
Arial, tučné.
4. Mezi oběma nadpisy vytvořte tenkou plnou černou čáru přes celou šířku stránky.
5. Text „Firma ALL Computer, s.r.o. nabízí …“ zarovnejte do bloku (na obě strany).
Písmo je Times New Roman, vel. 10.
6. Nadpis „Nabízíme“ je zarovnán doleva, vel. písma 12, typ písma Arial, tučné,
podtržené.
7. Pět odrážek nastavte tak, aby byly umístěny zhruba 1 cm od levého okraje stránky
a odrážka aby byla tvořena černou tečkou. Text v odrážkách je písmem Arial, vel.
10.
8. Poslední řádek „Na nás se můžete spolehnout!“ vycentrujte na střed stránky.
Písmo Arial, vel. 10, tučné.
9. Poslední řádek oddělte tenkou černou čarou přes celou šířku stránky (jako na
předloze).

Počítačový servis
ALL Computer, s.r.o.
Firma ALL Computer, s.r.o. nabízí široký sortiment zboží a služeb v oblasti dodávek výpočetní techniky.
Vyzkoušejte naše služby a sami se budete moci přesvědčit o vysoké kvalitě a úrovni.

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Prodej nových počítačů a počítačových sestav ušitých na míru vašim potřebám
Prodej počítačových komponentů od procesoru ke zvukové kartě
Opravy nových i starších počítačů, repasování starších strojů
Odvirování počítačů a záchrana dat
… a to vše s rychlými dodacími lhůtami
Na nás se můžete spolehnout !
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