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Žák popíše části myši, seznamuje se se symboly pro myš na
obrazovce, procvičuje prakticky klikání a tažení s myší. Procvičí si
práci s myší - kurzorem v textu.
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kolečko, symboly pro myš na monitoru
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PRÁCE S MYŠÍ
Pomocí myši ovládáš počítač.
Myš má levé a pravé tlačítko a uprostřed rolovací kolečko.
Pravé tlačítko

Rolovací kolečko

Levé tlačítko

Na monitoru může mít myš nejrůznější podobu, např.
Kurzor

Ruka

Přesýpací
hodiny

Šipka

Rotující
kolečko

I
Myš uchopíš celou rukou.
Myší pohybuješ po podložce → po monitoru se pohybuje ŠIPKA nebo
KURZOR.
ŠIPKU nasměruj na IKONU.

KLIK
1x klikneš na L tlačítko, IKONA se otevře

TÁHNOUT
šipkou najeď na ikonu,
zmáčkni L tlačítko a drž, táhni ikonu přes monitor = PŘEMÍSTĚNÍ

DVOJKLIK
2x L tlačítkem rychle klikni na ikonu, otevřeš si program, vybraný
dokument,…

KLIK NA P TLAČÍTKO
1x klikni na P tlačítko, otevře se ti okno, MÍSTNÍ NABÍDKA

S KURZOREM V TEXTU
Práce s KURZOREM v textu.

KLIK
pomocí myši si KURZOR nastav na potřebné místo
1x klikni a můžeš psát

DVOJKLIK
KURZOR nastav na slovo
2x rychle klikni, slovo se zamodří, můžeš smazat nebo pomocí šipky
přemístit

TROJKLIK
KURZOR nastav na slovo
3x rychle klikni, celý odstavec textu se zamodří, můžeš smazat, kopírovat
nebo pomocí šipky přemístit

Úkol pro tebe. Doplň odpovědi.
Kterou rukou držíš myš?

Jak držíš myš?
Kterým prstem ovládáš L
tlačítko?
Kterým prstem ovládám P
tlačítko?
Kterým prstem ovládáš
rolovací kolečko?
Nápověda:
pravou,
celou rukou,
levou,
ukazováčkem,

Jak se mi klikalo? Zatrhni.

palcem a prsteníčkem nebo malíčkem,
prostředníčkem,
ukazováčkem.
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