l„KOTVA“ CZ.1.07/1.4.00/21.3537

Identifikátor
materiálu
Anotace

EU: ICT- 1- 47
Žák odpovídá na položené otázky, zjišťuje umístění některých důležitých kláves. Ověřuje si odpovědi, opravuje a doplňuje, správné si
označí. Na závěr proběhne společná kontrola, žák vyhodnotí svou práci.
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Jazyk

Čeština

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie
Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie
ICT =
Předmět/Téma

Informatika/Základy obsluhy počítače, textový editor

Žák se orientuje na klávesnici, běžně napíše text, ve kterém se
vyskytují malá a velká písmena, číslice, písmena s diakritickými
Očekávaný výstup
znaménky. Dokáže napsat znaménka na konci věty. Osvojuje si znalost
a kombinaci důležitých kláves pro psaní textu.
Speciální
vzdělávací
potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

Zdravotní postižení - LMP

Klávesnice /numerická - číslice, alfanumerická – písmo/, klávesy, Shift,
Caps Lock, mezerník, velká a malá písmena, záložka DOMŮ

Test

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

9/2012

DŮLEŽITÉ KLÁVESY PRO PSANÍ TEXTU
1/Pozorně si přečti otázku.
2/Vyber správné řešení a barevně je označ.
3/Na klávesnici si ověř správnost výběru.
Pracuj v programu Word, Dokumenty, záložka DOMŮ .
4/Pokud jsi nezvolil správné řešení, hledej dál.
5/Označ nově správné řešení.
6/Na konec tě čeká hodnocení práce.
7/Zadání vypadá složitě. Neboj se, určitě otázky zvládneš. Držím ti palce.

1/Jaké klávesy použiješ při psaní textu?
funkční

numerické/číslice

navigační

alfanumerické/písmena

2/Kterou klávesu použiješ při psaní velkého písmene?
Shift + písmeno

Caps Lock

3/Jak se jmenuje nejdelší klávesa na klávesnici?
tabulátor

mezerník

Enter

4/Ve které řadě alfanumerické – písmenkové klávesnice
najdeš písmena ě, š, č, ř, ž, ý, á, í,?
ve 2. od spodu

v nejvyšší řadě alfanumerické písmenkové klávesnice

v 6. řadě od spodu

5/Jak napíšeš číslice?
použiji numerickou číslicovou klávesnici

použiji kombinaci kláves Shift a kláves v 5. řadě

6/Kde budeš hledat na klávesnici ( . ) a čárku do věty ( , )?
na příkazových klávesách

vpravo od klávesy M

na navigačních klávesách

7/Jak napíšeš na konci věty ( ? )?
Zmáčknu klávesu s

?

Zmáčknu Shift

a pak klávesu

?

Jak se ti pracovalo? Zatrhni odpověď.
velmi dobře

dobře

špatně

velmi špatně

Které otázky tě nejvíce pozlobily? Zatrhni číslo.
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