
Убацивање слике у текст 

Слике се у текст уносе на два начина: 

- преко Clipboard-a, тако што се у неком програму за обраду слика селектује део слике (или цела 

слика), па онда Copy, и у тексту Paste. Пре него што примените команду Paste, обавезно 

поставите курсор тамо где желите да се уметне слика. 

- директним уношењем слике из неког фолдера командом Insert/Picture. 

 

После уметања слике у текстуални документ, треба подесити димензије слике, положај слике у одноду на текст, 

сјајност и контраст слике, итд. По уметању слику прво треба означити, а након тога кликните на мени PICTURE 

TOOLS и на палету FORMAT, где можете наћи све потребне алате за подешавање  слике. 

 

Промена димензија слика, ефекти и облици 

Да би уопште могли да нешто радите са сликом, треба да је селектујете. Слика се селектује кликом на 

њу. Тада се у теменима слике појаве квадратићи. Када мишем дођете до квадратиће, појавиће се 

двосмерна стрелица. Кликните и вуците до жељених димензија. Видећете да се пропорционално 

мењају обе димензије, што је добро. Уколико за промену димензија користите квадратиће на 

страницама, димензије се не мењају пропорционално. У овом случају треба да водите рачуна да вам 

нпр. људи не испадну као бандере или пак као бурићи. Ако ипак желите да задате конкретне 

димензије, иде десни клик на слику, где из помоћног менија бирате Size…или подесите димензије 

слике у   палети Size из менија FORMAT (PICTURE TOOLS).  

 

Поред промене димензија, ако кликнете на зелен кружић изнад средине слике, моћиће те да ротирате 

слику за одређени угао. 

У палети  Picture Styles вам је понуђен богат избор ефеката. Можете нпр. да додате оквир, коме можете 

да мењате боју и ширину. Можете да „оборите“ слику у више смерова, да јој додате 3Д ефекте, сенку. 

Ивице могу да буду оштре или „софт“.  У подменију Picture Shape, можете да изаберете различите 

атрактивне облике. 



Опсецање слике 

Понекад није довољно да пропорционално смањите слику. Потребан је само део слике. У овм случају, 

кликнете на алатку Crop, а затим на неку тачку селекције слике (теме или страница) и вучете у жељеном 

смеру не отпуштајући леви тастер миша. За време док вучете миша један део слике ће вам бити 

уоквирен. То је део слике који ће остати када отпустите миша. Остали део ће бити исечен као маказама. 

 

Прелом слике и текста 

Када убаците слику у текст, и ако је слика мањих димензија од ширине стране, добићете „празнине“ 

око слике, у зависности од тога да ли вам је слика поравната лево, десно или у центар. (На слици доле, 

то је случај In line with text.) Ако имате више оваквих слика, документ ће деловати сиромашно, без 

обзира што сте га обогатили сликама. 

                            

Овај проблем се решава помоћу команде Text Wrapping која нуди више различитих врста прелома. Ако 

желите текст збијен са сликом изаберите опцију Tight. Када примените ову команду, слику можете да 

поставите било где у тексту (кликнете на слику и „носите“ је где желите). 

Осветљај и контраст 

Примењујете ако додатно желите да повећате или смањите оштрину и осветљеност. Ово се углавном 

користи ако желите да ставите слику у позадини текста. Ако ово примењујете, не заборавите да је 

приоритет текст тј. да може да се прочита, а да слика буде помало видљива. 

У оквиру ове групе команди, додатне могућности су и промена боје слике тј. Recolor. Када испробате 

све опције, и ако нисте задовољни учињеним, примените команду Reset Picture. 

 

 

 

 


