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Inf-10 Praktická typografie s LO Writer/MS Word
Anotace k sadě 20 materiálů

Pořadí
Označení materiálu
Anotace
1. VY_32_INOVACE_Inf-10_01 Přehled pravidel typografie v oboustranné skládačce. Terminologie, stručné dělení fontů, obecná a typografická pravidla, některé časté
chyby.
2. VY_32_INOVACE_Inf-10_02 Vkládání textu v text. procesorech. Formátovaný a neformátovaný (čistý) text, textové editory. Jak vložit text bez formátu, jak odstranit
formátování.
3. VY_32_INOVACE_Inf-10_03 Automatické opravy a automatické nahrazování v LO Writer a MS Word.
4. VY_32_INOVACE_Inf-10_04 Speciální znaky, vložení symbolů do textu, bílé znaky -- mezera, pevná mezera, tabulátor, zalomení řádku a odstavce. Zobrazení
netisknutelných znaků. Jejich použití.
5. VY_32_INOVACE_Inf-10_05 Nahrazování textu a opravy pomocí regulárních výrazů v LibreOfficec Writer (s odkazy i pro MS Word).
6. VY_32_INOVACE_Inf-10_06 Úprava odstavců a nadpisů. Hladká a akcidenční sazba. Styly odstavců.
7. VY_32_INOVACE_Inf-10_07 Znakové styly. Zvýraznění textu uvnitř odstavce, styl pro hypertextové odkazy.
8. VY_32_INOVACE_Inf-10_08 Iniciála; vytvoření úvodního velkého písmene na začátku odstavce.
9. VY_32_INOVACE_Inf-10_09 Styly stránky, úprava vzhledu stránky, změna čísla stránky.
10. VY_32_INOVACE_Inf-10_10 Záhlaví a zápatí stránky, číslování stránek.
11. VY_32_INOVACE_Inf-10_11 Titulní stránka dokumentu. Zlatý řez a optický střed stránky. Konstrukce titulní strany.
12. VY_32_INOVACE_Inf-10_12 Automaticky generovaný obsah dokumenty, resjtříky a tabulky. Nastavení vzhledu a úpravy generovaného obsahu.
13. VY_32_INOVACE_Inf-10_13 Odrážky ačíslování, víceúrovňové odrážky a číslování, použití vlastních obrázků jako odrážky.
14. VY_32_INOVACE_Inf-10_14 Vkládání tabulek do textových dokumentů. Záhlaví, tabulky přes více stránek.
15. VY_32_INOVACE_Inf-10_15 Tabulátory a zarážky, zarovnávání textu uvnitř odstavce, použití tabulátoru s vyplňovacím znakem.
16. VY_32_INOVACE_Inf-10_16 Vkládání obrázků do textových dokumentů. Pozicování, obtékání textu. Vodoznak.
17. VY_32_INOVACE_Inf-10_17 Textová pole a jednoduchá grafika v textových procesorech. Použití textového pole v MS Word k obejití chyby s titulky obrázků.
18. VY_32_INOVACE_Inf-10_18 Matematické vzorce v textových dokumentech s důrazem na sazbu vzorců v LibreOffice Writer.
19. VY_32_INOVACE_Inf-10_19 Poznámky pod čarou, vysvětlivky a citace v textu. Odkazy na literaturu, seznam použité literatury.
20. VY_32_INOVACE_Inf-10_20 Hromadná korespondence. Vytvoření dopisu podle šablony s doplněním údajů z tabulky.

