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Pracuj v programu Microsoft OfficeWord

1. Opiš celý text, který je uveden pod zadáním. Zarovnání do bloku, řádkování 1,5. Písmo
Calibri (základní), velikost 11.

2. Pomocí funkce KONTROLA PRAVOPISU si ověř, zda máš text bez chyb.
3. Na další stránku dokumentu vytvoř nadpis PODSTATNÁ JMÉNA (styl Nadpis 1).
4. Na třetí stranu dokumentu vytvoř velký nadpis SLOVESA.
5. Vyhledej podstatná jména a označ je jako odkaz. Tyto odkazy by nás měly přesměrovat na
druhou stránku dokumentu s podstatnými jmény.

6. Se slovesy pak vytvoř obdobný odkaz, který nás ale nasměruje na stránku se slovesy.
7. Vyhledej v textu název naší školy a uprav to tak, aby to fungovalo jako odkaz na webové
stránky školy.

TEXT PRO OPSÁNÍ

Říkáme si Veselá školička Vraclav. Naší snahou je, aby žáci i učitelé chodili do školy rádi a
všem bylo spolu dobře. Snažíme se společně pracovat jako kamarádi, kteří spolu zažijí i
spoustu legrace. Na celé škole učíme podle školního vzdělávacího programu, Národní škola.
Snahou učitelů je vždy působit na děti tak, abychom se za ně nemuseli nikde stydět, aby
chování ve škole odpovídalo jednání slušného člověka. Zároveň učitelé vyžadují od žáků
aktivní přístup k výuce a je-li to možné samostatné řešení nastolených problémů. Vždy se
snažíme poradit a pomoci. Mladší se učí od starších, a to každý do té míry, jaké je sám
schopen. Každým rokem se z nás všech stanou pohádkové bytosti a vyjíždíme zahrát mnoha
dětem i dospělým do opravdického divadla. Vždy se jedná o pohádku, kterou si sami
vymyslíme. Naši žáci často vycházejí do přírody, jedenkrát za 2 roky na pobyt školy v přírodě,
každoročně absolvujeme několik exkurzí. V rámci projektové výuky plníme úkoly mimo
učebny i v menších pracovních kolektivech nejen ve složení žáků stejného ročníku. Žáci školy
chodí bruslit a plavat. (zdroj textu: www.zsvraclav.cz)
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