Tehnična navodila za uporabo
Mape učnih dosežkov

KAKO UREJAMO MAPO UČNIH DOSEŽKOV?
Mapo učnih dosežkov oziroma datoteko, v kateri se nahaja, lahko urejamo z
brezplačnim programom Adobe Reader in sicer izključno z verzijo 9 ali več.
Zadnjo verzijo tega programa si lahko naložimo sami s spletnega naslova:
http://get.adobe.com/reader/ .
Program Adobe Reader je sicer namenjen odpiranju in pregledovanju *.pdf
datotek, ki jih ne moremo urejati. Ta dokument pa je posebej pripravljen tako,
da ga lahko tudi urejamo, saj nam Acrobat Reader dovoljuje dostop tudi do
funkcij, ki običajno niso aktivne. Tako nam omogoča neposredno vstavljanje
besedil, števil ali znakov v za to namenjene prostore.
Mapo pa lahko oblikujemo tudi svobodneje. Z dodatnimi funkcijami vnašamo
razne oznake, besedila, komentarje, slike, risbe, fotografije ter zvočne in
druge priloge, narejene z različnimi programi … Tako lahko MUD izpolnjujemo, ustvarjamo in oblikujemo po svojih osebnih željah in predstavah ter
se hkrati urimo v računalniški spretnosti in znanju. Da bi lahko čim bolje
izkoristili vse možnosti, ki jih omogoča program, v nadaljevanju navajamo
nekaj najpomembnejših napotkov za njegovo uporabo. Najbolj radovedni
si lahko pomagate tudi z vgrajeno pomočjo Adobe Readerja: Help/Adobe
Reader 9 Help. Seveda pa velja splošno pravilo: z lastnim raziskovanjem in
preizkušanjem pridemo do najbolj zabavnih, dragocenih in poučnih rešitev.
Nekatere delovne liste bomo potrebovali večkrat (vsako šolsko leto). Že izpolnjeni delovni list moramo pred ponovno rabo natisniti, saj lahko v elektronski obliki shranimo le zadnjo izpolnjeno verzijo. Če pa bi res želeli imeti vse
delovne liste shranjene v elektronski obliki, so v prilogi MUD_dodatek.pdf na
voljo dodatne strani.
Pomembno!!!
Nikoli ne smemo odpirati MUD z Acrobat Readerjem nižje verzije od 9!
Če namreč na ta način odprto datoteko shranimo, s to akcijo onemogočimo vse
njene dodatne funkcije, ki jih nižje verzije programa ne podpirajo. Tako shranjena datoteka je pokvarjena in nikoli več ne bo pravilno delovala.
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KAKO PREGLEDUJEMO VSEBINO IN IŠČEMO POSAMEZNE STRANI?
Ko odpremo dokument, se na levi strani programskega okna pojavijo štiri
ikone, ki nam omogočajo pregled nad celotno njegovo vsebino:

Pod ikono Document Extentions je naveden obseg možnosti, ki nam jih dovoljuje ta dokument (vsebovanje interaktivnih polj, shranjevanje vtipkanih
podatkov, dodajanje komentarjev in oznak, digitalni podpis):
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S klikom na ikono Pages se odpre seznam vseh strani v obliki majhnih sličic. Če
je ikona skrita, jo odpremo z Wiew/Navigation Panels/Pages.

S klikom na ikono Bookmarks se odpre kazalo datoteke, ki ga sestavljajo
linki do posameznih delovnih listov. Preko linkov lahko poljubno skačemo
po dokumentu. Če je ikona skrita, jo odpremo z Wiew/Navigation Panels/
Bookmarks.
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KAKO NASTAVIMO POGLED NA DOLOČENO STRAN?
Velikost pogleda na stran si nastavimo z označenimi ikonami v opravilni vrstici
oz. z Wiew/Zoom in Wiew/Page Display. S puščicama, usmerjenima gor in
dol, se gibljemo zaporedno s strani na stran.

KAKO VSTAVLJAMO BESEDILO V PRIPRAVLJENA POLJA?
Pod opravilnimi vrsticami je vijolično polje. Na njegovi skrajni desni najdemo
funkcijo Highlight Fields. Ko jo kliknemo, se vsa polja, ki so predvidena za
vnašanje ali izbiranje besedila, obarvajo svetlo modro. Tako jih lažje najdemo.

Tekst vstavimo tako, da preprosto kliknemo v označeno polje in vanj vpišemo
besedilo. Ponekod so možnosti vnosa že pripravljene in besedilo/številčno
vrednost/oznako samo izberemo. Velikost, tipografija in barva črk so v teh
poljih že določene in jih ne moremo spreminjati.
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KAKO AKTIVIRAMO DODATNE FUNKCIJE?
Dodatne funkcije aktiviramo s Tools/Customize Toolbars.

Na meniju More Tools obkljukamo želene funkcije in z O.K. potrdimo izbor.

Pojavi se meni Comment & Markup, ki ga lahko z miško prestavimo v opravilno
vrstico.
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Raziščimo posamezne funkcije s tega menija! Omogočajo nam vstavljanje
komentarjev, urejanje obstoječega besedila, vstavljanje slik preko štampiljke,
naglaševanje, podčrtovanje in prečrtovanje obstoječega besedila, vstavljanje
različnih prilog na izbrana mesta, vstavljanje in kreiranje zvokovnih prilog ter
polj z besedilom, risanje puščic, linij, pravokotnikov, krogov, mnogokotnih
linij, mnogokotnikov, prostoročno risanje in radiranje. Nekatere od teh funkcij nam bodo prišle zelo prav predvsem pri izpolnjevanju določenih delovnih
listov, kjer potrebujemo grafična orodja. Seveda pa jih lahko po želji uporabljamo kjerkoli.
Vstavljanje komentarja:
To funkcijo uporabimo predvsem takrat, kadar želimo imeti določen komentar zabeležen v elektronski verziji in ne želimo, da je viden na natisnjenih
straneh.
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Vstavljanje slike:
Kakršnokoli sliko, fotografijo ali grafiko lahko vstavimo s pomočjo
štampiljke. Ko kliknemo na puščico poleg nje, se odpre meni, ki omogoča
več načinov uporabe štampiljke:

1.
Dynamic, Sign here in Standard Business vsebujejo že nekatere pripravljene uporabne grafike.
2.
Sliko/fotografijo/grafiko prenesemo iz poljubnega drugega programa
tako, da jo tam označimo in s CTRL S shranimo na clipboard (delovni pomnilnik). S funkcijo Past Clipboard Image as Stamp Tool jo nato s klikom
štampiljke, ki se pojavi na mestu kurzorja, vstavimo na želeno mesto v
dokumentu.
3.
Določeno sliko/fotografijo/grafiko lahko vstavimo tudi kot *.pdf datoteko
tako, da uporabimo funkcijo Select Image for Custom Stamp. Odpre se
okno, kjer s funkcijo Browse poiščemo in naložimo ustrezno *.pdf datoteko
v štampiljko. S funkcijo Past Clipboard Image as Stamp Tool jo nato s
klikom miške (kurzor se pojavi v obliki štampiljke) vstavimo na želeno
mesto v dokumentu.
Naglaševanje, podčrtovanje in prečrtovanje obstoječega besedila:
Z rumeno ikono lahko obstoječe besedilo rumeno naglasimo, z zeleno ga
podčrtamo, z rdečo pa prečrtamo.
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Dodajanje uokvirjenih besedil (s puščico ali brez):
Kliknemo na izbrano označeno ikono in narišemo okvirček z besedilom.
Označimo ga in z desnim miškinim gumbom odpremo pomožni meni. Izberemo
Properties, kjer določimo obliko in barvo črt.

Risanje
Z označenimi orodji lahko rišemo različne grafike. S svinčnikom lahko rišemo
prostoročno, z radirko lahko radiramo.

Zaprte objekte (pravokotnik, krog, mnogokotnik…) lahko tudi pobarvamo.
Ko objekt narišemo, ga označimo in z desnim miškinim gumbom odpremo
pomožni meni. Izberemo Properties ter določimo barvo črte, barvo polnila in
prosojnost.
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KAKO LAHKO KJERKOLI VPISUJEMO KAKRŠNOKOLI BESEDILO?
Z uporabo posebne funkcije Typewriter (sl. pisalni stroj) vpisujemo besedilo na kateremkoli mestu in ga lahko tudi svobodno oblikujemo (izbiramo
tipografijo, velikost in barvo črk). To funkcijo vklopimo tako, da obkljukamo
View/Toolbars/Typewriter.

Pojavi se meni Typewriter, ki ga lahko z miško prestavimo v opravilno vrstico.
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KAKO V DOKUMENT PRIPNEMO ZVOČNO ALI DRUGO PRILOGO?
Izberemo eno od označenih funkcij. Na želena mesta s klikom in izborom
priloge/datoteke, ki jo želimo priložiti MUD, namestimo izbrani zaznamek/
ikono, preko katere lahko to datoteko kasneje odpiramo. Datoteke so lahko
narejene z različnimi programi, priporočamo pa, da so shranjene v splošno
dostopnem formatu. Pred namestitvijo ikon shranite priloge v skupno mapo
s temeljno MUD datoteko. Pri prenašanju podatkov na drugo mesto moramo
vedno skopirati celo mapo!

KAKO SE PRENAŠAJO ŠTEVILČNI PODATKI
MED MEDSEBOJNO POVEZANIMI TABELAMI?
V nekatere delovne liste vnašamo številčne podatke, na osnovi katerih se
v naslednjo povezano tabelo sproti prenašajo prekopirani ali avtomatsko
preračunani podatki. Vrednosti boste torej v teh tabelah našli že vnešene in
vam jih ne bo potrebno dodatno preverjati ali popravljati.

TISKANJE IN SHRANJEVANJE DOKUMENTA
Izpolnjen dokument ali posamezne strani natisnemo s funkcijo File/Print.
Shranimo ga s funkcijo File/Save. Ko dokument naslednjič odpremo, lahko
nadaljujemo z izpolnjevanjem.

Besedilo in oblikovanje: Mateja Krašovec Pogorelčnik
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