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Identifikátor
materiálu
Anotace

EU: ICT-1- 55
Žák napíše text. Pohybuje se na záložkách DOMŮ, VLOŽENÍ,
ROZLOŽENÍ STRÁNKY. Upraví text ve Word Artu, vybere vhodné
ohraničení a obarvení stránky, text doplní vhodným obrázkem, použije
Klipart. Na závěr hodnotí svoji práci.

Autor

Mgr. Zdeněk Chvojka

Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie
ICT =
Předmět/téma

Informatika/Základy obsluhy počítače, textový editor

Očekávaný
výstup

Žák napíše jednoduchý text, překontroluje ho a opraví chyby. Používá
Word Art a Klipart, upraví vhodně pozvánku na konkrétní akci.

Speciální
vzdělávací
potřeby

Zdravotní postižení – LMP

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

Word Art, Klipart, ohraničení stránky, barva stránky

Pracovní list

Druh interaktivity Aktivita
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání

Žák
základní vzdělávání – 1. stupeň

Typická věková
skupina

10 - 12 let /4. a 5. ročník

Období tvorby
DUM

11/2012

VÁNOČNÍ POZVÁNKA
1/Zapni si PC a přihlas se.
2/V DOKUMENTECH si otevři svou SLOŽKU.
3/Dále SOUBOR, NOVÝ dokument ve WORDU.
4/Pojmenuj si ho VÁNOČNÍ POZVÁNKA.
5/Pozvánka bude obsahovat text /viz. rámeček, 2. strana/.

6/Text napíšeš ve Word Artu, záložka VLOŽENÍ:
- písmo Times New Roman
- velikost 14
- úprava na střed, záložka DOMŮ
7/Do textu vlož obrázek. Záložka VLOŽENÍ, KLIPART, HLEDAT – do políčka
napiš Vánoce, zima apod.
8/Na záložce ROZLOŽENÍ STRÁNKY vyber:
- vhodné OHRANIČENÍ STRÁNKY
- dále EFEKT, BARVA
9/Na záložce ROZLOŽENÍ STRÁNKY celou stránku obarvi:
- BARVA STRÁNKY
10/Celá pozvánka by měla mít vánoční charakter.
11/Na záložce REVIZE – PRAVOPIS A GRAMATIKA proveď kontrolu pravopisu.
12/Práci si ulož.
13/Na závěr proveď hodnocení.

Pracovalo se mi
velice
dobře.

Pracovalo se mi
dobře.

Práce se mi povedla .

Pracovalo se mi
špatně.

Pracovalo se mi
velmi
špatně.

Práce se mi nepovedla .

Vážení rodiče, babičky, dědečkové,
přátelé školy.
Dovolujeme si Vás pozvat na

VÁNOČNÍ BESÍDKU.

Bude se konat
ve středu 19.12. 2012 od 17,00 hodin
ve školní tělocvičně.

Obrázek – Klipart.

Budete si moci zakoupit drobné vánoční
předměty,
které jsme pro Vás vyrobili.
Srdečně Vás zvou žáci a učitelé školy A. Krause.

