Aktivita CLIL – IVT II.
Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Illek
Název aktivity: nadpisy, odstavce, oddíly textu a jejich zarovnávání v jazyce HTML
Předmět: IVT
Ročník, třída: 2.A, sexta
Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – A1+
Datum realizace: 27.3.2018
Forma realizace: samostatná práce na počítači
Stručný popis aktivity: žáci se seznámí s odbornou terminologií v IVT v cizím jazyce pro
vytvoření a úpravu webových stránek
Použité metody: výklad, poslech, přiřazování pojmů, procvičování výslovnosti, práce na
počítači
Použité pomůcky: dataprojektor, pracovní listy, zvukové zařízení, počítač
Časová náročnost: 15 min
Postup realizace: Žáci se seznámí s odbornou terminologií v IVT. Jedná se o vytvoření
nadpisů, odstavců, oddílů textu a jejich zarovnání na webové stránce v jazyce HTML.
Aktivita vyžaduje instalaci softwaru PSPad na počítači a jeho základní ovládání. Žákům
budou rozdány pracovní listy, ve kterých budou přiřazovat správné názvy jednotlivým tagům
a sestaví správný zápis jednotlivých částí textu, včetně jeho zarovnání. Následně na počítači
vytvoří webovou stránku v jazyce HTML v programu PSPad a upraví podle vzoru.
Příloha: pracovní list + řešení

PRACOVNÍ LIST č. 2
Nadpisy, odstavce, oddíly textu a jejich zarovnávání v jazyce HTML

1. Propoj správné názvy jednotlivých HTML tagů s českým významem
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

headline <h1>
align
division <div>
headline <h4>
left
paragraph <p>
right
align justify
paragraph align left <p align=“left“>
headline align center <h4 align=“center“>

A. nadpis o velikosti 4 zarovnaný na střed
B. odstavec zarovnaný vlevo
C. zarovnat do bloku
D. vpravo
E. odstavec
F. vlevo
G. nadpis o velikosti 4
H. oddíl
I. zarovnání
J. nadpis o velikosti 1

2. Zvol správný vzhled webové stránky s tímto zápisem v těle souboru HTML a ověř
funkčnost
…<body>
<p align=„justify“><b>Jak asi bude vypadat tento text zapsaný v HTML?</b></p>
<i>Jak asi bude vypadat tento text zapsaný v HTML?</i>
<h1 align="right"><u>Jak asi bude vypadat tento text zapsaný v HTML?</u></h1>
<div align="center"><s> Jak asi bude vypadat tento text zapsaný v HTML?</s></div>
</body>…
A.

B.

C.

3. V programu PSPad správně zapiš podle vzoru v jazyce HTML

PRACOVNÍ LIST č. 2 – správné řešení
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

J
I
H
G
F
E
D
C
B
A

2.
2) A
3.
…<body>
<h1 align="right">
Toto je nadpis h1 zarovnaný vpravo
</h1>
<h2 align="center">
Toto je nadpis h2 zarovnaný na střed
<h2>
<p align="left"><s>
Toto je odstavec p zarovnaný vlevo a přeškrtnutý s textem Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer Sed consectetuer ipsum lacinia Nam. Eros eu ante Morbi nec consequat gravida
hendrerit semper est et. Nec nibh et Vestibulum nec Curabitur tempus nunc hendrerit id et.
Non convallis ut at Morbi lacus at id urna ut vel. Fermentum consequat fermentum
pellentesque magnis nulla facilisis Suspendisse lorem id ac. Eleifend.
</s></p>
<div align="justify">
Toto je oddíl běžného textu zarovnaný do bloku, ale pod ním se volný řádek nevyskytuje ! s
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer feugiat Integer fringilla libero dapibus. Est
Pellentesque magnis Phasellus dui vel lacinia Sed orci justo leo. Laoreet scelerisque
adipiscing Fusce Cras lacinia egestas odio vitae Aliquam justo. Habitasse malesuada tempus

tempor sociis consequat facilisi est nibh Aliquam iaculis. Ut in sed tellus ipsum urna mauris
pretium.
</div>
<div align="left"><i>
Toto je oddíl běžného textu s kurzívou zarovnaný vlevo
</i></div>
</body>…

