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Žák opíše básničku, dodrží řádkování. Na záložce DOMŮ provede
zarovnání textu, vyzkouší si klávesové zkratky. Seznámí se s pojmem
řádkování. Vybere jednu z možností, vytiskne a v hodině VV doplní
vlastní ilustraci.

Autor

Mgr. Zdeněk Chvojka

Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor

Informační a komunikační technologie

ICT =
Předmět/Téma

Informatika/ Základy obsluhy počítače, textový editor

Očekávaný výstup

Žák dokáže zarovnat text vpravo, vlevo a na střed. Upraví vhodně
řádkování. Z uvedených možností vybírá nejlepší řešení.

Speciální
Zdravotní postižení - LMP
vzdělávací potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

Zarovnání doleva Ctrl+L, doprava Ctrl+R, na střed CTRL+E, řádkování
textu

Pracovní list

Druh interaktivity Aktivita
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání

Žák
základní vzdělávání – 1. stupeň

Typická věková
skupina

10 - 12 let /4. a 5. ročník

Období tvorby
DUM

10/2012

ZAROVNÁNÍ BÁSNIČKY
1/Otevři si PC, přihlas se.
2/Otevři si DOKUMENTY, svou SLOŽKU.
3/Dále SOUBOR, NOVÝ, dokument ve WORDU.
4/Pojmenuj si ho PTÁČEK.
5/Opiš pozorně a bez chyby text:
- písmo Times New Roman
- velikost 20, řádkování 1,15
6/Postupně zarovnej text, záložka DOMŮ:
- doleva Ctrl+L
- na střed Ctrl+E
- doprava Ctrl+R
7/Vyber řešení, které se ti nejvíce líbí.
8/Na záložce DOMŮ vyber vhodné ŘÁDKOVÁNÍ.
9/Stránku ulož a vytiskni si ji.
10/V hodinách VV doplň stránku obrázkem – ilustrací.

Jak se mi práce podařila? Kolik bodů od 1 do 10 si dám?
Kolik bodů ti dá pan učitel, paní učitelka?
10 je nejvíc, 1 bod je nejméně.
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Co je to?
Jiří Žáček
Klube se to ze skořápky,
má to zobák, má to drápky,
kulí oči, volá: - píp,
bude se mít venku
líp?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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