b) Vidím STOPKU

Program, který Vašim dětem zlepší znalosti

pravopisu českého jazyka
Stručný návod na použití
Jak začít ?
a) Vidím nevyplněný diktát
Zavolejte k počítači uživatele, pro kterého
je diktát určen, aby se na něm procvičil.
Nebo se tlačítkem Změnit uživatele
přepněte na svého uživatele.
Cvičení se vyplňují opakovaným
kliknutím na nevyplněná místa.
(Prvním kliknutím doplníte první možnost a dalšími kliknutími další možnosti.
Po poslední následuje první možnost.)
Až doplníte celé cvičení, tak si ho pro jistotu ještě jednou zkontrolujte a potom
doplňování ukončete tlačítkem Vyhodnotit.
Zobrazí se Vám dialog, ve kterém bude napsáno kolik
jste v něm měli chyb a kdy se Vám spustí další diktát
(časová odměna = jak dlouho můžete používat
počítač bez omezení):
- Tlačítkem Zobrazit chyby/Nový diktát si zobrazíte, kde jste měli chyby a pak
si případně tlačítkem Nový diktát můžete spustit další diktát.
- Pokud jste měli hodně chyb a místo vyplňování jiného diktátu si chcete raději
stejný diktát ihned zopakovat, pak použijte tlačítko Zopakovat diktát.
- Pokud jste se snažili a dosáhli na časovou odměnu, pak můžete Diktáty ihned
ukončit tlačítkem Zavřít diktáty.
Usnadnění: Potřebujete brýle na čtení nebo Vaše děti mají problémy

se čtením?
Přizpůsobte si velikost a barvu písma a nebo počet znaků na řádku (šířku řádku).
1.
Zmáčkněte tlačítko Zobrazení (vpravo nahoře).
2.
Zadejte heslo administrátora
3.
Přizpůsobte si velikost písma, šířku řádku (můžete použít i šoupátko)
a po zvolení barevného profilu Vlastní i vlastní barvy (kliknutím na ně).
4.
Své volby potvrďte tlačítkem OK.

Tlačítkem Změnit uživatele (vpravo nahoře)
se přepněte na svého uživatele
a nebo na uživatele, který má být u počítače
(nepamatujete-li si jeho heslo, pak můžete
použít heslo uživatele administrátor).
Význam uživatelů v programu Diktátor:
- Uživatel Blokovaný – slouží jako přihlašovací dialog, aby program Diktátor poznal, kdo
právě používá počítač. A ukáže se tak hned po naběhnutí Windows.
Pokud používá na Vašem počítači každý uživatel svůj vlastní Windows účet (chráněný heslem,
které ostatní neznají), pak se s nimi dá program integrovat (v programu Manažer zaškrtněte
volbu Integrovat s účty Windows), uživatel Blokovaný pak nebude potřeba a postačí Vám se
jen přihlásit na svůj účet do Windows.

Co dělat, když se objeví uživatel Blokovaný ?
Děti (nebo ten, kdo si chce napsat diktát) se přihlásí na své uživatelské konto tlačítkem
Změnit uživatele (vpravo nahoře). Objeví se jim diktát a pokud na něj ještě není čas, tak ho
mohou ihned zavřít tlačítkem Zavřít (a diktát se jim spustí sám až ve stanovenou dobu).
Mohou také poprosit rodiče (administrátora) o odložení cvičení na později tlačítkem Pozastavit.

Rodiče (nebo uživatelé, kteří nechtějí psát diktáty) se přihlásí na své uživatelské konto,
u kterého si mohou přednastavit režim Nepíše diktáty (nastavuje se v programu Manažer)
a nebo pokud jdou k počítači jen na chvilku, tak použijí tlačítka Pozastavit.
Odcházíte-li od počítače, pak je vhodné přepnout se na uživatele Blokovaný (ručně
spustíte program Diktáty a změníte uživatele), aby se další člověk přihlásil na svého uživatele.
K přepnutí na uživatele Blokovaný dojde také po vypnutí nebo restartování počítače.
- Uživatel Administrátor – slouží hlavně pro nastavování vlastností programu pomocí
programu Manažer (správa uživatelů, jaká cvičení se jim mají spouštět, kolik v nich mohou
udělat chyb aby dostali časovou odměnu a mohli počítač používat bez omezení než odměna
vyprší a spustí se další cvičení, velikosti časových odměn, nastavení online služeb, ..) a také
pro přístup do Statistik.
Ve Statistikách naleznete věty, které Vaše děti vyplnily chybně, včetně správného řešení.
Můžete si pak spolu pohovořit o pravidlech, která měly použít, a zkusit vymyslet podobné věty,
aby si ta pravidla lépe osvojily a neučily se vše zpaměti.
c) Diktáty můžete kdykoliv spustit i ručně (nemusíte čekat, až se spustí
automaticky).
Klikněte na tlačítko Start a pak v nabídce na Programy, složku Diktátor
a zástupce Diktáty.
d) Chcete se podívat do Statistik (kde měly Vaše děti v diktátech chyby
a probrat s nimi jak to mělo být správně) nebo změnit nějaké nastavení
v programu Manažer ?
Klikněte na tlačítko Start a pak v nabídce na Programy, složku Diktátor a zástupce
Manažer.
Více informací naleznete na www.diktatorek.cz

