
27.4.- 11.5. KŘÍŽOVKA 

Minule jste psali o velikonočních symbolech, někteří jich dokázali napsat až kolem dvaceti-ne všechno byly symboly něco 

však byly tradice, někteří vložili i pěkné obrázky, dokonce i v PowerPointu dokázali vypracovat. Někteří udělali i pěknou 

úpravu, ohraničení stránky, takže vás chválím. 

Dnes vytvoříte křížovku v Excelu. Kdo nemá MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT )-může si nainstalovat  

do počítače neplacenou verzi LIBRE OFFICE nebo OPEN OFFICE a v něm může pracovat. Vytvořte křížovku tak, aby 

tajenka tvořila slovo o 5 až 10 písmenech. Na 1. řádku bude slovo, v kterém najdete poslední písmeno do tajenky 

zvýrazněné v šedém rámečku, na 2. řádku předposlední písmeno zvýrazněné v šedém rámečku a na posledním řádku 

objevíte 1. písmeno zvýrazněné v šedém rámečku z tajenky 

např. takto: 

1. list – prázdná křížovka, jen se zadáním otázek 

2. list-vypracovaná křížovka s tajenkou pod otázkami 

1) Zvol si oblast, ze které bude tajenka- např. zeměpis, matematika apod. NEOPISUJ MOJI KŘÍŽOVKU, ale vytvoř 

novou, vlastní 

2) Na 1. list vytvoř prázdnou tabulku s otázkami 

3) Na 2. list napiš odpovědi 

4) V excelu napíšeš otázku do jedné buňky a podtrhneš řádky-dolní ohraničení-viz obrázek 



 
5) Vedle otázek vytvoř odpovědi, aby první písmena začínala vždy pod sebou, pokud odpověď má 2 slova, dej mezi 

nimi křížek-VELKÉ X 

6) Písmena, která mají tvořit tajenku vyznačíš následovně: označ první buňku a dále drž tlačítko CTRL a pomocí 

myši označuj všechny buňky, v kterých máš napsaná písmena, která tvoří v křížovce tajenku-tím se ti dané buňky 

podbarví šedě a teď navol tlusté ohraničení buňky okolo a podbarvi buňky třeba žlutě 

 
7) Dále označ v prvním řádku první buňku a drž tlačítko CTRL a pomocí myši označuj všechna slova ve všech 

řádcích-podbarví se zatím šedě a dále v takto označených slovech zvol: velikost písma 20, dej všechna 

ohraničení buněk okolo a zarovnej na střed 

 



8) Dále na liště ZOBRAZENÍ v kartě ZOBAZIT zruš mřížku-nebudou vidět políčka buněk, jen ta, co jsou ohraničená 

 

 

9) Na posledním řádku napiš tajenku-nejdřív obráceně a vedle toho kousek dál správně  

 

10) 1. list přejmenuj na svoje jméno + případně první písmeno z příjmení, pokud máš stejné jméno s někým ve třídě 

a 2. list přejmenuj na obor, ze kterého si volil křížovku např. zeměpis 

 

11) Práci ulož pod názvem křížovka-BN (značí tvoje iniciály)  

 

12)  odešli na novakblanka@seznam.cz do předmětu: třída-jméno-křížovka 

 

13) Pokud nebude něco jasné, napiš na tento e-mail  

 

14) Věřím, že se ti podaří vytvořit zajímavé křížovky 
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