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Žák rozstříhá oba sloupečky s výrazy a přiřadí k sobě správná tvrzení.
V případě pochybností si správnou odpověď zkontroluje v programu
Word. Pak odpovědi nalepí do sešitu a provede hodnocení.

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

Žák používá klávesnici a vzájemnou kombinací kláves napíše velká,
Očekávaný výstup malá písmena, číslice, otazník, tečku, čárku ve větě, písmena
s diakritickými znaménky.
Speciální
Zdravotní postižení - LMP
vzdělávací potřeby

Klíčová slova

Druh učebního
materiálu

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

Test

Druh interaktivity Aktivita
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání

Žák
základní vzdělávání – první stupeň

Typická věková
skupina

10 - 12 let /4. a 5. ročník

Období tvorby
DUM

9/2012

DŮLEŽITÉ KLÁVESY - KLÁVESNICE
1/Oba sloupečky si rozstříhej.
2/Přiřaď k sobě správná tvrzení.
3/Jednotlivá tvrzení si ověř prakticky na adrese – DOKUMENT, NOVÝ, WORD.
4/Nalep do sešitu vedle sebe.
5/Na závěr proveď hodnocení práce.

Na začátku věty je vždy?

Numerickou klávesnicí.
Shift + písmenkovou klávesnicí
v 5. řadě od spodu.
Pomocí Caps Lock.
Shift
+písmeno

? na konci věty?

Velké písmeno.

Velká písmena napíši?

V nejvyšší řadě písmenkové
klávesnice, v 5. řadě od tebe.

Klávesy ( . ) a čárku do věty ( , )
najdeš?

Mezerník.

Číslice napíši?

Vpravo od klávesy mezerník.

Nejdelší klávesa?

Kde najdeš písmena
ě, š, č, ř, ž, ý, á, í?

Zmáčknu Shift

a pak klávesu ?

Hodnocení. Počet správných odpovědí.
Správné odpovědi, počet.

Chybné odpovědi, počet.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.
Nejdelší klávesa?
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Na začátku věty je
vždy?
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Numerickou klávesnicí.
Shift + písmenkovou
klávesnicí v 5. řadě od spodu.
Pomocí Caps Lock.
Shift
+písmeno

? na konci věty?
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Velké písmeno.

Velká písmena
napíši?

4

7

V nejvyšší řadě písmenkové
klávesnice, v 5. řadě od tebe.

Klávesy ( . ) a čárku
do věty ( , ) najdeš?
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1

Mezerník.

Číslice napíši?

6
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Vpravo od klávesy M.

Kde najdeš
písmena
ě, š, č, ř, ž, ý, á, í?

7

3

Zmáčknu Shift
a pak
klávesu ?

