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Identifikátor materiálu EU: ICT- 1- 51  

Anotace 
Žák L tlačítkem myši označí text a pomocí kláves Ctrl+C, 
Ctrl+V provede kopírování. Vyzkouší několik způsobů označování 
textu pro kopírování. Na závěr zhodnotí svoji práci. 

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 vybrat, označit a zkopírovat text pomocí uvedených 
kláves. 

Speciální 
vzdělávací potřeby 

Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova Označit text, Ctrl+C, kopírovat, Ctrl+V, vložit 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list 

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – 1. stupeň 

Typická věková 
skupina 

10 - 12 let /4. a 5. ročník 

Období tvorby DUM 10/2012 

 

 

 

 

 



 

KOPÍROVÁNÍ 
Často potřebujeme použít text, tabulku nebo obrázek v novém dokumentu. 

Tvořit stejný text, tabulku nebo hledat stejný obrázek by nám zabralo hodně 

času. 

Proto použijeme rychlejší způsob, KOPÍROVÁNÍ. 

 

1/Zapni si počítač a přihlas se. 

2/Otevři si v DOKUMENTECH svou SLOŽKU. 

3/Dále SOUBOR, NOVÝ, dokument ve WORDU. 

4/Pojmenuj si ho KOPÍROVÁNÍ. 

5/Napiš text: 

 

- Naučím se kopírovat text, tabulky a obrázky. 

- písmo ARIAL, velikost 20 

 

6/Vybraný text si označ pomocí KURZORU. 

Máš 4 různé možnosti. 

 

A/ 
Kurzor přesuň na levou stranu řádky, objeví se ti ŠIPKA a zmáčkni L tlačítko 

myši. Označený text se zamodří.  

 

 

 

Naučím se kopírovat text, tabulky a obrázky. 
 

B/ 
Kurzor nastav na kraj textu, zmáčkni L tlačítko myši a táhni přes text, označený 

text se zamodří. 



 

C/ 
Kurzorem najeď na vybrané slovo a 2x rychle klikni L tlačítkem myši, zamodří 

se. 

 

D/ 
Když klikneš 3x L tlačítkem myši, zamodří se ti celá věta nebo odstavec. 

 

 

7/Zmáčkni klávesy      Ctrl+C      Kopírovat. 

8/Kurzor si nastav na potřebné místo. 

9/Zmáčkni klávesy     Ctrl+V      Vložit. 

10/Operaci vkládání můžeš několikrát opakovat. 

11/Stejně postupuj při kopírování tabulek, obrázků. 

12/POZOR! Musíš vždy přesně označit text, tabulku, obrázek. 
 

 

 

 

 

 

 

Jak se ti pracovalo?  

Zatrhni počet bodů. Vyber od 10 bodů do 1 bodu. 

Pohoda, moc dobře = 10 bodů. Špatně = 1 bod. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 


