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Označení materiálu (přílohy)

Téma

VY_32_INOVACE_OBK181

TABULKA - výklad

VY_32_INOVACE_OBK182

Tabulka-opakovací test

VY_32_INOVACE_OBK183

TABULKA - návrh

VY_32_INOVACE_OBK184

Typografie I-znaménka

VY_32_INOVACE_OBK185

Typografie 2 - značky

VY_32_INOVACE_OBK186

Typografie 1+2 opakovací test

VY_32_INOVACE_OBK187

Typografie 3 - čísla a číslice

VY_32_INOVACE_OBK188

Typografie 4-zkratky

VY_32_INOVACE_OBK189

Procvičování typografie 1-4

VY_32_INOVACE_OBK190

Typografie 5-úprava textu

VY_32_INOVACE_OBK191

Adresy

VY_32_INOVACE_OBK192

Procvičování adres

VY_32_INOVACE_OBK193

Adresy - opakovací test

Anotace

pomocí PowerPointové prezentace seznámit
studenty s pravidly pro vytváření tabulek a
úpravy dat v tabulce
pomocí testu zjistíme, zda již studenti zvládli teorii
vytváření tabulek, test je možné vyplňovat v tištěné
podobě i elektronické podobě (správné odpovědi
označovat podtrženým či tučným písmem)
pomocí PowerPointové prezentace připravit
náčrtek jednoduché tabulky ze zadání
seznámení studentů se správným používáním a
zápisem znamének podle ČSN 01 69 10 pomocí
programu ActivInspire-Studio
pomocí hlasování ActiVote procvičit psaní
znamének(typografie 1), výklad nové
látkysprávné psaní značek podle normy ČSN
01 6910 pomocí programu ActivInspire-Studio
pomocí hlasování ActiVote procvičit správné
psaní znamének a značek podle normy ČSN 01
6910 (duben 2007)
výklad nové látky-správné psaní číslice a čísel
podle normy ČSN 01 6910 pomocí programu
ActivInspire-Studio a následné procvičení
probrané látky
výklad nové látky-správné psaní zkratek podle
normy ČSN 01 6910 (duben 2007)
procvičování typografických pravidel podle
ČSN 01 69 10 pomocí hlasovátek ActiVote
pomocí PowerPointové prezentace seznámit s
úprava mi textu podle ČSN 01 6910 (duben
2007)
výklad nové látky-správné psaní adres podle
normy ČSN 01 6910 a následné procvičení
probrané látky
pomocí hlasování ActiVote procvičit správné
psaní adres pomocí programu ActivInspireStudio
pomocí testu zjistíme, zda již studenti zvládli
teorii vytváření adres, text je možné vyplňovat i
na PC (správně odpovědi studenti označí
tučným nebo podtrženým písmen)

VY_32_INOVACE_OBK194

Předtisk dopisu 1

VY_32_INOVACE_OBK195

Dopis 1 - procvičování

VY_32_INOVACE_OBK196

Předtisk dopisu 2

VY_32_INOVACE_OBK197

Stylizace v obchodním dopise

VY_32_INOVACE_OBK198

Stylizace - procvičování

VY_32_INOVACE_OBK199

Opakování dopisů

VY_32_INOVACE_OBK200

Opakovací test
(typografie.+adresy+dopis)

pomocí PowerPointové prezentace seznámit s
vyplňování předtisku obchodního dopisu s
odvolacími údaji vlevo a blokovou úpravou
textu podle ČSN 01 6910 (duben 2007)
oprava chyb v obchodním dopise podle ČSN 01
6910 (duben 2007)
pomocí PowerPointové prezentace seznámit s
vyplňování předtisku obchodního dopisu s
odvolacími údaji do řádku a s klasickou
úpravou textu podle ČSN 01 6910 (duben
2007)
pomocí PowerPointové prezentace seznámit se
správnou stylizací v obchodním dopise
procvičování stylizace vět použitelných
v obchodním dopise (možnost vyplňování jak
v papírové podobě, tak na PC v programu
Word)
pomocí hlasování ActiVote opakování znalostí
o dopisech
pomocí testu zjistíme, zda již studenti zvládli
probranou látku text je možné vyplňovat i na
PC (správně odpovědi studenti označí tučným
nebo podtrženým písmen)

