Vítejte na Zemi...
multimediální ročenka životního prostředí

SPOUŠTĚNÍ CD
Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html.
Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer.
V případě, že je váš počítač připojen k internetu,
doporučujeme navštívit prezentaci na internetové adrese
http://vitejtenazemi.cenia.cz
Narozdíl od off-line CD verze multimediální ročenky je internetová
varianta zpravidla aktuálnější.

ÚVOD
Úvodní stránka prezentace dává uživateli na výběr,
zda se bude pohybovat v multimediální, či html verzi.
Obě verze jsou z hlediska obsahu totožné.
MAPA STRÁNEK A VYHLEDÁVÁNÍ
MAPA STRÁNEK je celkovým přehledem o prezentaci a jejím obsahu.
Vzhledem k množství dat je mapa stránek rozdělena podle kapitol
a u každé kapitoly je navíc vygenerován přehled externích
webových odkazů, souborů (dokumentů) a obrázků.
Externí webové odkazy jsou v prezentaci rozlišeny na:
Garantované odkazy – ty garantuje, aktualizuje a má ve své správě
CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Další zajímavé odkazy – nezaručené, byť zajímavé zdroje informací
dalších organizací.
VYHLEDÁVÁNÍ umožňuje vyhledávat výrazy a hesla v jednotlivých
kapitolách a ve slovníku.

HTML VERZE
Html verze obsahuje kompletní informace, stejně jako verze
multimedialní. Rozdíl je pouze ve formě podání informací.
Díky absenci multimediálních souborů je tato verze uživatelsky
i hardwareově méně náročná a je komfortnější pro rychlé
vyhledávání informací.
HTML formát odpovídá standardům BLIND FRIENDLY,
proto je vhodný i pro slabozraké či nevidomé uživatele.
Navigace HTML sekce plně odpovídá všem klasickým
zvyklostem a konvencím běžné web prezentace.
Není tedy proto nutné ji podrobněji popisovat.
MULTIMEDIÁLNÍ VERZE
INTRO
Samostatná multimediální prezentace začíná úvodní
animací, kterou je možné přeskočit. Po celou dobu trvání intra
je také možné spustit prezentaci v tzv. HTML formátu.

MULTIMEDIÁLNÍ VERZE
Multimediální verze prezentace je realizována interaktivní formou.
Tato forma dovoluje zvýšit atraktivnost předkládaného materiálu
a také zvýšit edukativní hodnotu prezentace.
Látka není prezentována pouze slovním textem a statickými
obrázky, je ilustrována zvukem a animacemi.
Zvuk je možné si vypnout pomocí piktogramu
v pravém horním rohu.
Po skončení úvodní animace je možné spustit jednu ze tří
kapitol – KRAJINA, VODA nebo VZDUCH. Zvolením jedné
z kapitol se dostáváme do VIRTUÁLNÍ KRAJINY.
Multimediální verze vyžaduje minimálně FlashPlayer 8.0
a povolená pop-up okna.

OVLÁDÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VERZE
Ovládací části
Horní lišta – ovládací prvky:
BATERIE (INTRO), „PŘÍSLUŠNÁ KAPITOLA“, OBSAH STRÁNKY
Pod horní lištou, již v oblasti VIRTUÁLNÍ KRAJINY, se nachází
tzv. DROBEČKOVÁ NAVIGACE. Ta slouží pro rychlou orientaci,
v jaké úrovni kapitoly se uživatel nachází. Současně funguje
jako ovládací menu.

OVLÁDÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VERZE
Virtuální krajina
V levém dolním rohu obrázku (animace) se navíc nacházejí dvě ikony.
Jsou to tlačítka zapínající KOMENTÁŘE a INFOBUBLINY.
Celá prezentace je koncipována formou hry. Každý obrázek,
ač fiktivní, je animovaným menu kapitoly a je sestaven z typických
prvků běžných pro jakoukoliv reálnou krajinu.
Procházením krajiny, ať již osobně v přírodním prostředí,
či virtuálně v této prezentaci, jste nutně konfrontováni s těmito
prvky, o jejichž podstatě či dopadu na životní prostředí možná nemáte
ani tušení.
Je na vás, abyste si prostřednictvím virtuálního světa multimediální
ročenky tyto krajiny prošli a dozvěděli se o našem okolí více.
Při procházení krajinami máte k dispozici 3 pomůcky – módy:

Pomocné módy
1/ MÓD ZOBRAZENÍ KOMENTÁŘE
Každá krajina je spojena s nějakým příběhem, souvislostmi,
vysvětlením. Textový komentář ke každé krajině si otevřete aktivací
piktogramu KOMENTÁŘE. Okno s komentářem se automaticky otevře
v případě prvního navštívení úvodní krajiny a u článků bez
interaktivní ilustrace.
2/ MÓD ZOBRAZENÍ INFOBUBLIN
Skryté prvky v krajině zastupující podkapitoly nejsou na první
pohled označeny. V případě, že se vám nechce v krajině podkapitoly
objevovat, můžete si pomocí aktivace infobublin nechat zobrazovat
titulek animace, nad kterou se právě kurzor nachází.
3/ OBSAH STRÁNKY

OBSAH STRÁNKY

Jedná se o textovou verzi obsahu krajiny. Jednotlivé prvky v krajině
jsou zde shrnuty do dropdown (rozbalovacího) menu, pomocí
kterého je možné dostat se rychlejším způsobem k informacím.
Tuto volbu jistě oceníte při opakovaném navštěvování prezentace.

HRY, TESTY, SLOVNÍK, PRO UČITELE
Své znalosti získané v různých kapitolách si můžete ověřit
a doplnit v sekci HRY, které jsou tématicky spjaty s celou prezentací.
Vzhledem k multimediálnímu charakteru a způsobu zpracování her
je většina z nich nepřístupná pro nevidomé uživatele.
U některých her však naleznete audio verzi.
Dále si můžete ověřit nově získané znalosti v přiložených TESTECH.
Pokud narazíte na odborný termín, jehož obsahu nerozumíte, využijte
přiložený SLOVNÍK odborných výrazů.
Pro dosažení větší efektivity práce s prezentací si projděte
sekci PRO UČITELE. Zde naleznete náměty motivačních hodin
použitelných při výuce.
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