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Identifikátor 
materiálu 

EU: ICT- 1- 48  

Anotace 
Žák pracuje podle návodu v programu Word, zvolí velikost a typ 
písma. Píše postupně velká písmena, střídá velká a malá, číslice, 
písmena s diakritickými znaménky, znaménka na konci věty.  

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 se orientuje na klávesnici, napíše text, ve kterém jsou malá a 
velká písmena, číslice, písmena s diakritickými znaménky, znaménka 
na konci věty. Osvojí si znalost a kombinaci kláves pro psaní textu. 

Speciální 
vzdělávací potřeby 

Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
Malá a velká písmena, číslice, diakritická znaménka, znaménka na 
konci věty 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list 

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – 1. stupeň 

Typická věková 
skupina 

10 - 12 let /4. a 5. ročník 

Období tvorby 
DUM 

9/2012 

 

 

 

 



 

PSANÍ - NEJEN MALÁ A VELKÁ PÍSMENA 
 

1/Otevři počítač, přihlas se. 

2/Otevři Dokumenty a svoji složku. 

3/Nový, dokument Word. 

4/Název dokumentu – Tečka, čárka. 

 

5/Na záložce Domů si najdi: 
- písmo Calibri 

- velikost 18  

- nadpis 1. úkol, velikost 24  

- zarovnání do bloku (Ctrl+J) 

 

6/Každý bod úkolu napiš vždy na 2 řádky.  

7/Mezi jednotlivými úkoly vynechej jeden řádek. 

 

8/ Hotovou práci si překontroluj a ulož do své složky. 
9/ Na závěr proveď hodnocení práce. 

 

 
Jak se ti pracovalo? Zatrhni odpověď. 

velmi dobře dobře špatně velmi špatně 

 

Který úkol tě nejvíce pozlobil? Zatrhni. 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

 

 



 

JAK MAJÍ VYPADAT JEDNOTLIVÉ ÚKOLY. 
PÍŠEŠ JEN TUČNĚ VYZNAČENÉ ŘÁDKY. 

 

1. úkol 
Napiš 4 velká libovolná písmena, udělej 1 mezeru, další 4 velká písmena,… 

GKLU NNMJ SKOE NMGK AJKL WERT TZUI PSKU MNST LSDI 
 

 

2. úkol 
Napiš 4 velká libovolná písmena, 1 mezeru, 4 malá libovolná písmena,…  

DHJK dkej MNOE aknd DFGH cvbn AZTJ mokl BNDH losa YDR 
 

 

3. úkol 
Napiš 6 libovolných číslic, 2 mezery, dalších 6 libovolných číslic…  

763249  232145 475236  459763  245674  123597  254638 
 

4. úkol 
Vypni klávesu Num Lock a napiš 3 libovolné číslice, 1 mezeru, 5 malých 

libovolných písmen s háčkem nebo čárkou, celé zopakuj…  

397 číáěž 094 šéůšé 439 úěžíá 583 ěčíýř 478 ěčůíú 482 ůžúěš 
 

5. úkol 
Napiš znaky ze závorky (.,?!), vždy 4 tečky, 3 mezery, 4 čárky, 3 mezery, 4 

otazníky, 3 mezery, 4 vykřičníky… 

….   ,,,,   ????   !!!!    ….   ,,,,   ????   !!!!   ….   ,,,,   ????   !!!!   …. 

 


