Zdravím Vás,
pro distanční výuku IKT kolega natočil video pro Word a alternativní programy, které se v současnosti
nejčastěji používají – https://youtu.be/jiise9ZK_YA
Pokud by Vás zajímalo i pokračování videa, které už se věnuje spíše úpravám, které potřebujete např.
při psaní seminárních prací, pak se podívejte na pokračování - https://youtu.be/6aGS0NdsyKI
Obě videa mají v popisku pod videem i obsah (při kliknutí na něj se vám video posune na tuto další
kapitolu).
Mgr. Dagmar Přibylová a Mgr. Vojtěch Troszok

Po zhlédnutí videí si můžete vyzkoušet následující úkoly, které se Vám budou hodit k závěrečnému
testu z části Word:

1. Změňte písmo na font Verdana a velikost 15
Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má
koukat, aby byl to, co je, a nemá být co, co není - jak tomu v mnoha případech je.
2. V textu nastavte kurzívu. První větu podtrhněte a druhou napište tučně.
Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má
koukat, aby byl to, co je, a nemá být co, co není - jak tomu v mnoha případech je.
3. Podtrženou větu zvýrazněte světle zeleně a druhou větu napište modře.
Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když už kouká, aby byl a je, tak má
koukat, aby byl to, co je, a nemá být co, co není - jak tomu v mnoha případech je.
4. Následující text obsahuje 3 odstavce. Zformátujte je pomocí předdefinovaných
stylů. První odstavec zarovnejte vpravo, druhý na střed a třetí do bloku.
Civilizace podle Cimrmana začala v okamžiku, kdy se dva lidé byli schopni vzájemně
domluvit. Základní komunikační jednotkou byl tedy podle něho pár, dalšími stupni pak
rodina, hospoda, valná hromada, tábor lidu a mezinárodní konference.
Postoupit dál a zapojit celé lidstvo do jednoho komunikačního celku byl jeho velký sen.
Uvědomil si vsak, že k tomu už lidstvu nebude stačit osobní setkávání, ale že tu bude muset
nastoupit technika. Samozřejmě, že ve své době sáhl po jediném prostředku, který byl k
dispozici, po telefonu. Rozhovor dvou jedinců od ucha k uchu nazýval Cimrman komunikační
pěšinkou.
Když se poprvé dostal do vídeňské telefonní ústředny, kde byla zaměstnána jeho sestra Luisa,
zrodila se v jeho mysli idea rušného komunikačního bulváru, dnes bychom řekli informační
dálnice.

5. Změňte u odstavce řádkování na 1,5.
Postoupit dál a zapojit celé lidstvo do jednoho komunikačního celku byl jeho velký sen.
Uvědomil si vsak, že k tomu už lidstvu nebude stačit osobní setkávání, ale že tu bude muset
nastoupit technika. Samozřejmě, že ve své době sáhl po jediném prostředku, který byl
k dispozici, po telefonu. Rozhovor dvou jedinců od ucha k uchu nazýval Cimrman komunikační
pěšinkou.
6. Obrázek a text upravte tak, aby byl obrázek vlevo a text ho zprava obtékal. V textu
tučně zvýrazněte názvy měst.

Sicílie je oblíbenou prázdninovou destinací lidí z celé Evropy, potažmo celého světa. Antické
památky, sopky Etna a Stromboli, moře, jedinečná – až exotická – atmosféra, přírodní parky a
celá řada dalších lákadel přivádějí na tento ostrov každoročně desetitisíce turistů.
Koronavirová doba ale cestovní ruch na nějakou dobu zcela rozbořila. Typické turistické
destinace v této situaci samozřejmě velmi trpí, Sicílii nevyjímaje. Pro mnohá místní městečka
je ale koronavirus pouze další v řadě tvrdých ran, jež na ně dopadají. Úbytek obyvatelstva
způsobený exodem mladých lidí do větších měst jako je Palermo, potažmo na pevninskou část
Itálie, je tou nejvýznamnější. Z toho důvodu se místní samosprávy uchylují k na první pohled
zoufalé stategii nabízet opuštěné domy prakticky zdarma, resp. za symbolickou cenu. To je i
případ městečka Salemi. Je libo letní sídlo na Sicílii za cenu hamburgeru? Máte možnost!
7. Daný recept upravte tak, aby suroviny byly zapsány pomocí odrážek, každá na
novém řádku:
Suroviny: 2 vejce, 1 hrníček krupicového cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 a 1/2 hrníčku
polohrubé mouky, 1/2 balíčku prášku do pečiva, 1/2 hrníčku oleje, 1 hrníček podmáslí, 1 lžíce
citronové šťávy
Náplň: 1 tvaroh ve vaničce, 2 lžíce vanilkového cukru, strouhaná citronová kůra

