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Škola	   	   	   	   	  Integrovaná	  střední	  škola	  polygrafická,	  Brno,	  Šmahova	  110	  
Ročník 	   	   	   	  4.	  ročník	  (SOŠ,	  SOU)	  
Název	  projektu 	   	   	  InterakKvní	  metody	  zdokonalující	  proces	  edukace	  na	  ISŠP	  
Číslo	  projektu 	   	   	  CZ.1.07/1.5.00/34.0538	  
Číslo	  a	  název	  šablony 	   	  III/2	  Inovace	  a	  zkvalitnění	  výuky	  prostřednictvím	  ICT	  
Autor 	   	   	   	  Tomáš	  Fabián	  
TemaKcká	  oblast 	   	  Prezentace	  
Název	  DUM 	   	   	  Adobe	  Acrobat	  –	  možnosK	  poraolia	  
Pořadové	  číslo 	  DUM	   	  14	  
Kód	  DUM 	   	   	   	  VY_32_INOVACE_14_OV_FA	  
Datum	  vytvoření 	   	  18.	  1.	  2013	  
Anotace	  	   	   	   	   	  Prezentace,	  která	  obsahuje	  úvod	  do	  učiva	  prezentací.	  

	   	   	   	   	  Zaměřuje	  se	  na	  nástroje	  v	  programu	  ADOBE	  ACROBAT.	  
	  
	  
Pokud	  není	  uvedeno	  jinak,	  je	  uvedený	  materiál	  z	  vlastních	  zdrojů	  autora.	  
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Adobe	  Acrobat	  
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Vizuální	  témata	  
Zde	  si	  můžete	  vybrat	  z	  několika	  možných	  témat	  a	  schémat,	  jak	  bude	  vypadat	  vaše	  poraolio.	  
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Palety	  barev	  
Palety	  barev	  slouží	  ke	  změně	  barevného	  rozpoložení	  daného	  schématu.	  Barvy	  se	  dají	  také	  

libovolně	  měnit	  dle	  vkusu.	  
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Uložit	  poraolio	  
Při	  použik	  záložky	  Uložit	  poraolio	  je	  možné	  ukládat	  pouze	  v	  PDF	  formátu.	  
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Uložit	  jako…	  
Záložka	  Uložit	  jako…	  nám	  umožňuje	  uložit	  soubor	  v	  mnoha	  možnostech.	  
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Hodně	  štěsk	  
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