
4. školenie IT – Práca v textovom editore

pravou tlačicou klepneme na lastovičky vpravo dole

zobrazí sa kontextové menu a ľavou tlačicou klepneme na Textový dokument (Writer)

ÚLOHA – Pobehaj myšacím kurzorom ponad ikony a vyčkaj na bublinkovú pomoc. 
ÚLOHA – Napíš slová Čučoriedka, Žľabava, Žriebä, vôkoľ, ředitel, ďateľ, ňufáčik

V textovom editore používame Enter iba na ukončenie ODSTAVCA, nie riadka!
Riadok neukončujeme! Ukončujeme iba odstavec! Aby sme videli odstavce,
zapneme si riadiace znaky! Je dobré, ak máme vždy pod textom jeden prázdny
odstavec (teda ten divný znak – Pí je pod odstavcom, v ktorom práve pracujeme. 

Čokoľvek robíme, robíme s odstavcom. Je zlé zvýrazňovať nadpis tučným a veľkým
písmom. Je zlé označiť podnadpis inou farbou a iným typom písma. Je to veľmi zlé!

Na toto všetko používame ŠTÝLY! Štylistu si zapneme ikonou pršteka.

Zobrazí sa okno Štylistu.

Dvojklikom na štýl odstavca v okne štylistu sa 
preformátuje ten odstavec, kde je textový kurzor,
teda tú blikaciu paličku.

ÚLOHA – Odstavec Čučoriedka … Nech je nadpis 1 
ÚLOHA – Napíš súvislý text aspoň na 3 riadky.

ÚLOHA – Zarovnaj napísaný trojriadkový odstavec vľavo, vpravo, do bloku

ÚLOHA – Vyber si slovné spojenie, označ ho a pohraj sa s ikonami
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ÚLOHA – Označ prvú vetu, skopíruj ju a prilep na
koniec odstavca

ÚLOHA – Na nový odstavec napíš Nákup štýlom Nadpis
3, na ďalšie odstavce píš slová (každé slovo na nový
odstavec). Označ napísané slová a pohraj sa s ikonami

ÚLOHA – Na nový odstavec napíš Tabuľka štýlom
Nadpis 4, na ďalší  odstavec vlož tabuľku s tromi
stĺpcami a štyrmi riadkami

ÚLOHA – Zapneme si štylistu, skontrolujeme zarovnanie podľa divných znakov – Pí, upravíme formát
buniek, vložíme nejaké riadky a stĺpce, …

ÚLOHA – Na nový odstavec napíš Obrázok štýlom Nadpis 5, na ďalší  odstavec vlož obrázok zo súboru,
ktorý si si naskenoval na minulom školení.

ÚLOHA – Obrázok poťahuj za úchyty, zväčšuj a zmenšuj, premiestňuj

ÚLOHA – Priprav si prípravu na vyučovaciu hodinu, v ktorej použiješ tabuľku a obrázok. Príprava môže
slúžiť na predhospitačný a pohospitačný pohovor počas hospitačnej činnosti vedenia školy.
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TOTO JE VZOR TOTO JE VZOR TOTO JE VZOR TOTO JE VZOR  

Čučoriedka, Žľabava, Žriebä, vôkoľ, ředitel, ďateľ, ňufáčik
Teraz píšeme text na niekľko riadkov. Uvidíme ako toto bude pokračovať, alebo nebude. Nuž teda poďme sa
na to pozrieť. Ako to zvládneš? No nazdar, ale to vyzerá. Každý sa teší domov a kedy bude mať po tomto
kľúčovom školení. Teraz píšeme text na niekľko riadkov. Uvidíme ako toto bude pokračovať, alebo nebude.
Dúfam, že reči o odstavcoch a klávese Enter padnú na úrodnú pôdu a žiadny učitelík nebude ukončovať
riadky klávesou Enter.

Nákup
1. mlieko
2. pivo
3. rum
4. čokoláda
5. toaletný papier

Tabuľka
tovar cena poznámka

mlieko 20,00 Sk čerstvé
čokoláda 22,00 Sk biela

7,00 Sk

Obrázok
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