Návod ako pridávať články na www.preventista.sk

Pri kliknutí na stránku www.preventista.sk/info/preventisti sa vám zobrazí prihlasovacie okno, do
ktorého je potrebné zadať prihlasovacie údaje a následne kliknúť na LOGIN.

Po kliknutí vás presmeruje na domovskú stránku užívateľa. V ľavom hornom rohu sa nachádza
záložka ČLÁNKY. K pridaniu nového článku sa môžete dostať dvoma spôsobmi – kliknutím na záložku
ČLÁNKY a následne kliknutím na ikonku PRIDAŤ NOVÝ alebo tak, že prejdete myšou nad záložku
ČLÁNKY a následne presuniete kurzor na PRIDAŤ NOVÝ.

Po kliknutí na PRIDAŤ NOVÝ sa vám otvorí textový editor, v ktorom môžete nechať vašej fantázii
voľný priestor a prispieť tak kvalitným článkom do našej vzdelávacej databázy.

Po vyplnení názvu článku ( podľa možností čo najvýstižnejší ) a po doplnení textu je potrebné zadať
kategóriu, kam má byť článok uložený. Keďže prispievate do kategórie PRÍSPEVKY v zložke
PREVENTISTI, je potrebné vybrať kategóriu PRÍSPEVKY.
Ako ste si iste všimli, každý článok má aj akýsi prezentačný obrázok. Keďže váš príspevok je rovnaký
ako každý iný, je potrebné pridať prezentačný obrázok aj jemu. To urobíte tak, že na stránke
s editorom článku sa posuniete úplne dole a na pravej strane máte kolónku NASTAVIŤ PREZENTAČNÝ
OBRÁZOK.

Po kliknutí sa vám zobrazí okno, v ktorom kliknete na tlačítko OZNAČIŤ SÚBORY a daný obrázok si
nájdete vo vašom počítači. Po vybratí už len stačí kliknúť na NASTAVIŤ PREZENTAČNÝ OBRÁZOK.

Keď máte váš článok v podobe, v akej ho chcete mať uverejnený na PREVENTISTA.SK , stačí kliknúť na
tlačítko ODOSLAŤ NA SCHVÁLENIE a váš článok bude odoslaný.
Wordpress bohužiaľ nedovoľuje užívateľským rolám priame publikovanie článku, takže naši
administrátori musia najskôr váš článok schváliť. Budeme sa však snažiť o to, aby boli vaše články
uverejnené čo najskôr, najneskôr však do 24 hodín.

Ako pridať obrázky do článku ?
Kliknutím na položku PRIDAŤ SÚBOR spustíte nahrávacie okno, kam nahráte vaše fotky z počítača
alebo z adresy URL. Po nahratí už len stačí kliknúť na NAHRAŤ DO PRÍSPEVKU a daný súbor sa vám
vloží do článku. Následne s ním viete pracovať rovnako ako napr. v textovom editore WORD. Presúvať
ho medzi textom a pod.

Pokiaľ by ste chceli obrázok priamo v článku zmenšiť, zmeniť jeho zarovnanie (na strany napríklad),
stačí kliknúť na ikonku, ktorá sa zobrazí po prejdení myšou na daný obrázok.

Po zvolení úprav, stačí kliknúť na Aktualizovať a obrázok sa upraví podľa vašich nastavení.

Dúfame, že na náš portál budete prinášať kvalitné články a informácie pre všetkých preventistov,
učiteľov a ľudí, ktorí sa radi podieľajú na vzdelávaní v oblasti prevencie.

