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Ava fail Lapimaa
Lehekülje veerised - Küljendus Veerised Kohandatud veerised: vasak 3 cm, ülejäänud 2 cm (välja arvatud
köitevaru – see jääb 0-ks).
Kogu teksti reavahed 1,5 kordsed - märgista kogu tekst (va tiitelleht) ja vajuta Crtl 5 ning lõiguvahe 12 p (Ctrl 0) ja
rööpjoondus
.
Sisukorra jaoks tekita tühi leht. Selleks tee hiireklõps Sissejuhatuse ees ja vajuta Ctrl Enter. Sisukorra koostad töö
lõpus.
Korrasta tiitelleht. Tiitellehe tekst on olemas, pead ainult tekstid õigesse kohta paigutama ja muutma suurusi, vaata
näidet. Enne nihuta Sissejuhatus järgmisele lehele – tee Sissejuhatuse ees hiireklõps ja vajuta Ctrl Enter

6.
7.
8.

Automaatne poolitus - KüljendusPoolitusAutomaatne
Paranda kirjavead
Sinised pealkirjad algavad uuelt lehelt – tee pealkirja ees hiireklõps ja vajuta Ctrl Enter

9.

Sinised pealkirjad muuda Pealkiri 1-ks

ja rohelised Pealkiri 2-ks

.

10. Pealkiri 1-d muuda trükitähtedeks – tee nupu
peal parempoolne hiireklõps ja vali muuda. Avaneva akna
alt vasakust nurgast vali Vorming ja Font ja siis klõpsa kastikeses Suurtähtkiri.

11. Nummerda pealkirjad automaatselt 
.
12. Kopeeri 2 suvalist pilti Lapimaa kohta Internetist teksti sisse paremasse nurka. Kui oled Internetist pildi leidnud, siis
klõpsa hiire parema nupuga pildil ja vali Kopeeri (Copy), seejärel mine oma töösse lehele, kuhu soovid pilti saada ja
vajuta alla hiire parempoolne nupp ja vali Kleebi (Paste). Seejärel tee pildi peal hiire vasakpoolse nupuga klõps ja
vali ülevalt Pildiriistad alt Vorming
ning
soovitud kohta. Kui pilt on liiga suur, siis vähenda pilti ühest nurgast.

ja

. Seejärel lohista pilt

13. Üldandmetes km2 - märgista 2 ja vajuta Ctrl ? või
14. Üldandmetes kasuta tabelduskohta 4,5 cm juures. Selleks märgista vastav tekst, klõpsa joonlaual 4,5 cm juures
. Seejärel tee hiireklõps sõna „Soome vabariik…“ ees ja vajuta klahvile
loetelu ka. Loetelu esimene pool pane paksu kirja – hoia all
Näide, kuidas peab välja nägema:
Riigi nimetus:
Pindala:
Rahvaarv Lapimaal:
Põhja-Soome pealinn:
Raha:
Ajavöönd:

Alt

. Ja sedasi ülejäänud

klahvi ja märgista vastav osa.

Soome vabariik-Lapimaa
Lapimaa pindalaks on 93.937km2 (30% riigi pindalast).
189 188 ja neist on umbes 7000 laplast ehk saami.
Rovaniemi, elanikke linnas 35 700
EUR =100 senti Käibel 2001a jaanuari kuust
Põhjapoolne osa Lapimaast jääb tundravööndisse, kuid lõunapoolne

15. Lisa leheküljenumbrid va tiitellehele (Lisa  Leheküljenumbrid
Lehe lõpp Tavanumber 2) ja pane linnuke
kasti
. Et töö tekst ei oleks hall, tee hiire topeltklõps kusagil lehe keskel.
16. Teisele lehele koosta automaatne sisukord: kõigepealt hiireklõps teisel lehel ja siis Viited
 Sisukord
Automaattabel 2. Muuda sisukorra pealkiri mustaks ja trükitähtedeks (Shift F3) ning lisa pealkirja järgi tühi rida.
Sisukorrale pane ka 1,5 kordne reavahe Crtl 5.
17. Salvesta töö oma kausta.

