Námět na práci při výuce textového editoru
Zpracoval: Pavel Král
Tento námět vzniknul kombinací potřeby vyhledat internetové zdroje pro různé předměty a předat je
učitelům. Studenti si procvičí vyhledávání informací na internetu, jejich zhodnocení, převedení do
textového editoru, jeho úpravy do tvaru brožury, praktické vyzkoušení oboustranného (duplexního)
tisku.

Postup práce:
Studenti dostali za úkol vypsat na tabuli předměty, které se vyučují v jejich třídě. Poté si každý vybral
svůj předmět ke zpracování. Na podporu vyhledávání dostali studenti nápovědu – odkazy:
http://is.e-gram.cz/projekty/
http://www.ewa.cz/
http://www.kvic.cz/icemsk/clanky/PoradnaDetail.aspx?ID=40
http://www.kvic.cz/icemsk/clanky/PoradnaDetail.aspx?ID=38
a další.
Úkolem studentů bylo najít jednotlivé odkazy, prohlédnout je a napsat krátký komentář. Rozsah
jedna až dvě strany A4.
V další hodině zpracovali studenti jednotlivé odkazy ve formě brožury z jednoho listu formátu A4
(čtyři strany brožury).
• okraje 1,2 cm
• očíslované strany
• oboustranně vytištěno
titulní strana – bez číslování
strana 2-4 – upravený text z předchozí hodiny doplněný vhodnými ilustracemi
Takto vytištěnou brožuru odevzdali vyučujícímu daného předmětu s žádostí o případné doplnění.

Další možné pokračování:
Zpracování kompletní brožury ze všech předmětů včetně vygenerování obsahu, seznamu obrázků a
případných vysvětlivek.
Studenti uložili do společné složky textovou formu nalezených odkazů z jednotlivých předmětů bez
formátování.
Úkol:
• Zpracujte brožuru pod názvem „Výukové materiály –internetové zdroje třídy … pro předměty
vyučované ve školním roce …“
• Titulní strana bude obsahovat hlavičku školy, název, ilustrační obrázek, jméno a příjmení,
třídu a školní rok.
• Nadpisy formátované pomocí stylů.
• Obsah vygenerovaný na druhé straně.
• Na poslední straně seznam informačních zdrojů.
• Číslování stran bez první strany.
• Texty zarovnané do bloku.
• Okraje 1,2 cm.

Problémy při zpracování:
Veškeré dokumenty jsme zpracovávali v MS Office 2007 a novém formátu*. docx. Při tisku na
tiskárně HP BI 1200 se nám nekontrolovatelně přehazovaly obrázky při tisku. Asi problém ovladače.
Řešením bylo uložit vše ve starém formátu *.doc. Při tisku z MS Office 2007 již bylo vše v pořádku.

