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Informace o projektu
Název projektu:

Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce:

Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:
Zadání na procvičení wordu.
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ZADÁNÍ:
1. První písmeno u slova Hrad nahraďte iniciálou.
2. Nad text vložte WordArt – slovo Helfštýn (jako nadpis).
3. Pod text vložte obrázek hradu Helfštýnu (vyhledej na internetu).
4. Vyber si tři podstatná jména a nahraďte je pomocí symbolů.
5. Upravte: Textové pole – slovo Hefaiston, zelený rámeček a červené pozadí
6. Hypertextové odkazy – odkaz na NET (http://www.Helfštýn.cz)
7. Celý text zformátujte: do bloku, řádkování 1,5, vlastní jména zvýrazněte tučně.

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km.Jeho umístění na kopci v
zalesněné krajině připomíná středověké sídlo ukryté před civilizací. Je však snadno dostupný
silnicí k parkovišti 100 m od vstupní brány. Ve své nynější podobě má hrad charakter
rozsáhlé pevnostní architektury se šesti branami, řadou věží a budov a se systémem valů z 18.
století. Jednotlivé architektonické útvary vznikaly od počátku 14. století. Slohovou
různorodost a velikost areálu ovlivnily časté přestavby a plošné rozšiřování, ale i záměrné
poboření v roce 1656. Vliv na stavební vývoj měli i významní držitelé Helfštýna. Po
zakladateli Fridušovi z Linavy to byli zejména páni z Kravař, Pernštejnové a Bruntálští z
Vrbna. Od 19. století byl hrad prezentován jako turistický a památkově významný objekt. V
současné době se stal přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem
mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. K tomu, aby se
hrad Helfštýn stal světově uznávaným střediskem uměleckého kovářství, směřují také
soustavně probíhající rekonstrukční práce.
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