TVORBA JEDNODUCHÝCH REKLAMNÝCH TEXTOV
Využitie:

Rozvoj informačno-komunikačných schopností žiakov, základy práce
s textovým editorom (základy práce s textom), precvičovanie práce s textovým
editorom, ukladanie do pamäte počítača a iného média, ovládanie tlačiarne,
práca podľa predlohy, výtvarná výchova a estetická výchova.

Cieľ:

Tvorivo a efektívne pracovať s textovým editorom MS Office 2007,
rozvíjať komunikačné a kooperatívne schopnosti, práca s reklamou.
Naučiť sa, že pomocou počítača môžem vytvoriť kvalitný propagačný materiál.
Naučiť sa, že počítač je prostriedkom na realizáciu rôznych nápadov.

Učivo:

Informácie okolo nás – práca s textovým editorom (formátovanie textu,
úprava nadpisov, využitie štýlov, vkladanie a definovanie odrážok,
zarovnanie a centrovanie textov, dodatočná úprava textov), princípy
fungovania informačno-komunikačných technológií (ukladanie informácií na
rôzne druhy médií, práca s tlačiarňou), precvičovanie, opakovanie.

Pomôcky: Každý žiak má počítač (ďalej PC) s textovým editorom, s pripojením na
tlačiareň (pre každého žiaka 1kancelársky hárok A4), pripojenie na internet
(žiak sa postupne oboznámi s inými typmi reklám – kde je obrazový materiál).

Postup: Metodický list sa môže využiť ako činnosť na jednohodinovom aj na
dvojhodinovom vyučovaní informatiky. Princíp je veľmi jednoduchý. V prvej časti hodiny
(alebo na prvej vyučovacej hodine) si precvičíme základy práce s textovým editorom
(jednoduché úlohy):
 Vkladanie a úprava jednoduchého nadpisu (Moje meno a priezvisko)
 Zmena veľkosti a typu písma (Moja adresa)

 Vkladanie a zrušenie odrážok - Domov ....Odrážky (Moje záľuby)
 Vkladanie obrázkov z internetu alebo Clipartu (Najväčšia záľuba)
 Uloženie do pamäte počítača (Súbor – priezvisko)

V druhej časti hodiny (alebo na druhej vyučovacej hodine)žiaci vytvoria jednoduchý reklamný
leták podľa pokynov a podľa predlohy. Uložia ho do svojho priečinku pod názvom Euronics.
Na záver si vytvorený text môžeme aj vytlačiť.

Námet na projekt: Vytvorenie vlastného reklamného plagátu

Úloha: Napíšte text podľa pokynov a podľa predlohy.
1. Nadpis – Písmo Arial, tučné, veľkosť písma 20
2. Podčiarknuť podčiarovníkom a „Enter“ (nie záhlavie)
3. Druhý nadpis – Písmo Arial, tučné, veľkosť písma 16, zarovnanie napravo
4. Dvojriadkový odsek – Písmo Times New Roman, veľkosť písma 10, zarovnanie naľavo
5. Nadpis „Ponúkame“ – Písmo Arial, tučné, podčiarknuté veľkosť písma 12
6. Správne odrážky nájdi v ponuke „Domov“ → „Odrážky“ → Vyber prázdne krúžky → OK
(Precvičovali sme to v prvej časti hodiny)
7. V odrážkach písmo – Arial 10
8. Po stlačení 1-krát „Enter“ stlač 2-krát klávesu „Backspace“ a potom vynechaj riadok cez „Enter“
9. Podčiarknuť podčiarovníkom a „Enter“
10. Posledný nápis – Písmo Arial Black, veľkosť písma 12, centrovanie na stred

Predloha na ďalšej strane

PREDLOHA

Elektronika pre domácnosť
Euronics, s.r.o.
Obchodná spoločnosť Euronics s.r.o. má obchodné filiálky vo vyše 50 mestách na Slovensku. Výrobky z našich
obchodov majú trojročnú záruku a patria medzi najkvalitnejšie v celej Európe. Pozývame Vás na nákup k nám!

Ponúkame:
o
o
o
o
o
o
o

Počítačové zostavy a notebooky všetkých značiek
DVD rekordéry, LCD televízory a plazmové televízory Samsung, LG a Philips
Digitálne kamery a fotoaparáty všetkých značiek
Hifi veže, hudobné mikrosystémy a domáce kiná značky Sony a Panasonic
Práčky, chladničky, mrazničky a chladiace boxy všetkých značiek
Kvalitné mobilné telefóny, MP3-prehrávače, navigácie Garmin, USB kľúče
Antivírový softvér, hry, CD médiá, DVD filmy a iné výrobky

Nakupujte v obchodoch Euronics!

