Zadanie1. Edytowanie tekstu

Drodzy Uczniowie klasy C,D,E zadanie dotyczy edytowania tekstu.
Jeżeli potraficie wykonajcie następujące ćwiczenia:






ponumerujcie zdania
każde zdanie zamieńcie na inną czcionkę.
w co drugim zdaniu zmieńcie kolor czcionki
słowo KRÓLIK podkreślcie
zmieńcie rozmiar czcionki z 14 na 20

Śnieg stopniał już dawno.
Królik o klapniętym uchu wystawił nieśmiało nos z norki w której spędził
ostatnie kilka miesięcy .
Zaciągnął się głęboko świeżym powietrzem.
Wiosna- czas poskubać zieloną trawkę, powygrzewać wyliniałe futerko na
słońcu!.
Wyskoczył niemrawo z zimowego legowiska po długim okresie przebywania w
ciemnościach,
Królik długo mrużył oczy zanim przywykł do oślepiającej jasności dziennego
światła.
Jak okiem sięgnąć, rozciągał się przed nim soczysty, zielony dywan trawy.
Zabrał się więc natychmiast za pierwsze wiosenne śniadanie.
Och, jak smakowały młodziutkie kępki!.
Jakże inne od suchych wiązek, które podjadał w zimie w swojej spiżarni!.
„Mniam, mniam, wspaniały smak” – myślał sobie Królik szczypiąc raz za razem
soczyste źdźbła.
– Pi, pi, pi! – rozległo się nagle w pobliżu.
Królik zastygł w bezruchu. Z pyszczka sterczały mu dwa liście młodego mlecza
– niczym monstrualne, zielone kły.
– Pi, pi, pi – pipipikowanie stało się bardziej natarczywe i dochodziło z małej,
żółtej kuleczki toczącej się po zielonym dywanie wprost na Królika.

W końcu kulka uderzyła w niego miękko, odbiła się i pipiknęła żałośnie.
Królik drgnął a z pyszczka wypadł mu jeden listek.
Drugi listek wypadł mu, gdy kulka zapiszczała radośnie „Mama!”.
Mógł za to teraz dokładniej przyjrzeć się kulce.
Okazało się, że jest puszysta jak królik i posiada dwie cienkie, różowe nóżki.
Miała czarne oczka i mały dziobek.
- Pi, pi, pi! Mama! – krzyknęła radośnie żółta kuleczka.
- Nie jestem żadna mama, jestem królikiem a ty kurczakiem, więc to
niemożliwe.
- Och, ty na pewno jesteś moją mamusią, jesteś taka duża i puszek masz taki jak
ja!
- Przecież ci tłumaczę, że jestem chłopakiem i nie przypominam sobie, żebym
ostatnio znosił jakieś jajka!– zdenerwował się Królik.
- Nie znosisz jajek? – upewniało się kurczątko.
- W żadnym wypadku, twoją mamą jest kura.
Kura znosi jajka i z nich na wiosnę wylęgają się kurczęta, takie jak ty – pouczył
żółtodzioba Królik.

Zadanie 2. Świąteczna kartka wielkanocna
Jeśli potraficie wykonajcie świąteczną kartkę wielkanocną (podobnie jak
na zajęciach gdy projektowaliśmy kartkę z okazji Świąt Bożego
Narodzenia czy Walentynek).

