
 Síðulinjan

Í síðulinjuni eru varðabløð fyri ymisk tilfeingi og hentleikar
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Vís og krógva síðulinjuna við at trýsta á
"Vís síðulinju" í varðablaðnum "Vís"

Kom í gongd við samvirknu talvuni

Roynið sjálv at tendra
og sløkkja síðulinjuna!



Varðablaðið "Talvumyndir"

Í varðablaðnum "Talvumyndir" er eitt yvirlit yvir
talvumyndir í lektiónini, tú hevur frammi í løtuni. Hesar
kanst tú umskipa við at toga myndirnar upp og niður alt
eftir ætlan 

Við at høgraklikka á
naglamyndina fært fleiri
møguleikar
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Roynið sjálv at umskipa talvumyndirnar
við at toga tær upp og niður!



Varðablaðið "Lektiónir"

Í varðablaðnum "Lektiónir" er eitt yvirlit yvir
talvufílur, ið eru goymdar í Lynx. Hesar kanst tú
opna við at tvíklikkja á navnið 

Roynið sjálv!

Goym hesa talvufíluna við "Gem som" og
navngev hana t.d. roynd 01. Trýst síðani á
varðablaðið "Lektiónir," so sært tú fíluna her
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Varðablaðið "Skap"

Í varðablaðnum "Skap" er eitt yvirlit yvir ymisk skap, tú
kanst toga inn í talvumyndina. Lutirnir í ovaru helvt eru
fyltir við liti, meðan teir niðaru eru tómir

Roynið sjálv at hála eitt skap inn í
talvumyndina og broyt litin!
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Tú kanst broyta litin á skapinum við at trýsta á skapið
og síðani velja lit niðast í skíggjamyndini.
Við teknilitinum velur tú litin á kantinum og við fyll-
litinum velur tú litin á fylluni



Varðablaðið "Tilfeingi"

Í varðablaðnum "Tilfeingi" er ein stór samling
av ymiskum hentleikum og myndum at brúka
í lektiónum, skipað í ymiskar bólkar. So hvørt
ein undirmappa opnast, vísast myndirnar í
rútinum niðriundir

Roynið sjálv at toga myndir inn í
talvumyndina úr undirmappuni
"Gerandislutir" í mappuni "ClipArt" ! 
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Varðablaðið "Leita"

Í varðablaðnum "Leita" er møguligt at leita í
myndum í ClipArt-savninum í Lynx. Best er
um leitiorðið er á donskum ella enskum

Roynið sjálv!

Trýst á varðablaðið "Leita" og skriva t.d. "slot"
í leitiboksina.
Toga onkra av myndunum inn í talvumyndina
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Varðablaðið "Internet-leiting"

Varðablaðið "Internet-leiting" er nakað tað sama
sum"Leita", men nú leitar tú við Google. Myndir frá
leitiúrslitinum kunnu hálast yvir í talvumyndina 

Roynið sjálv!

Trýst á varðablaðið "Internet-leiting" og skriva
t.d. "castle" í leitiboksina.
Toga onkra av myndunum inn í talvumyndina
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Lættari er at arbeiða við hesum, um tú gert leitirútin størri við
at toga í kantin við talvupenninum/músini



Varðablaðið "Online-amboð"

Ovari rúturin er eitt savn av leinkjum,
sum tú kanst tillaga til egið brúk
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Varðablaðið "Online-amboð" er býtt í tvey 

Wikipedia (niðari rúturin) er ein netborðin alfrøði. Her er
møguligt at leita eftir ymiskum á ymiskum máli

Við at høgraklikkja í rútin kanst tú leggja
nýggjar leinkjur til ella strika leinkjur

Roynið sjálv at leggja nakrar
viðkomandi leinkjur í ovara rútin!


