EDB undervisning.

2.1.a

Brug af stavekontrol og
Tekst:
Sådan laver du en fotobog. Start med at smle de billeder, du vil bruge i bogen, i en enkelt
mape, det gør det letere at føre billerne ind i bogen. Husk at geme din fotobog engang
imellem. Sådan gør du: Åbn programet Fotobehandling og vælg fanebladet Fotobog. Har du
ikke tidligere installeret Fotobehandling programmet eller ønskner at være sikker på at have
den nyeste version, kan du gratis instalere Fotobehandling ved at klikke her. Vælg hereter
hvilken type bog du ønsker at lave. Vælg fanebadet Billeder i Fotobog-assistenten. Her kan du
vælge, hvilken type indbinning din bog skal have, hvor manne sider den skal være på, samt
hvor manne billeder der skal være i gemmensnit pr. side. Hvis du har samet dine bileder i en
mappe, finder du den og træker den over i det store hvie felt. Den grønne streg til højre viser
dig, hvor udfyldt din fotobog er.
Skriv ovennævnte tekst som den er. (Der er stavefejl, men det skal der være til øvelsen.)
De røde understregninger viser, at ordet sikkert er stavet forkert.

Det kan rettes med funktionen: Stave- og grammatikkontrol.
Højreklik midt i det fejlstavede ord.
En menuboks viser forslag til stavemåder du kan vælge.
Alternativ: Åbn i menulinien: Funktioner -> Stave- og grammatikkontrol.
Det åbner en dialogboks du kan rette stavefejlene i.
Giv teksten overskriften Fotobog med funktionen: WordArt.
Åbn i menulinien: Indsæt -> Billede -> WordArt.
Vælg hvordan du synes din overskrift skal se ud. Godkend med OK.
Skriv Fotobog i feltet og godkend.
Formaterer overskriften ved hjælp af værktøjslinien for WordArt.
Ændre højre og venstre margen til 3 cm.
Åbn i menulinien: Filer-> Sideopsætning.
I dialogboksen ændrer du højre og venstre margen til 3 cm. Klik OK.
Del teksten op i afsnit.
Lad indledningen ’Sådan laver du en fotobog.’ være et afsnit.
Ændre skriftstørrelse på et enkelt afsnit.
Marker indledningen. (Sådan laver du en fotobog.)
Klik pilen ved skriftstørrelse og vælg størrelse 19.
Du vælger selv, om der skal laves mere ved teksten. (Flere afsnit og fremhævninger?)
Skriv evt. under den rettede tekst:
Sted og dato.
Dit navn.
Gem teksten i din tekstmappe.
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