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Předmět:  ICT

Ročník:  6. ročník

Tematický okruh:  informatika - software

Anotace:  

1. Kopírování – způsoby, možnosti



výuka



1. Označení – přetažení myší

2. Kopírování do schránky
 CTRL + C

 Pravé tlačítko myši – kopírovat

 Domů – schránka - kopírování (dva lístky)

3. Vložení ze schránky
 CTRL + V

 Pravé tlačítko myši – vložit

 Domů – schránka - vložit



1. Napiš AHOJ a zkopíruj ho 10krát za sebou
2. Napiš DOBRÝ DEN a zkopíruj 5krát pod sebe



 Použití štětečku 
(domů – schránka – kopírovat formát)

1. Formát – upravené slovo – označím

2. Ťuknu na štěteček

3. Přejedu slovo, které má mít stejný formát

 Pokud potřebuji ve stejném formátu více slov, 
dvojkliknu na štěteček (zapnu ho).



1. Slovo AHOJ změňte na velikost 27 a barvu 
modrou.

2. Zkopíruj tento formát na následující AHOJ.
3. Slovo DOBRÝ změňte na typ Monotype Corsiva

a velikost 24, řez tučné.
4. Zkopíruj tento formát na všechny DOBRÝ.
5. Slovo DEN změňte na typ Algerian velikost 20, 

řez kurzíva.
6. Všechna slova DEN přemaluj na stejný formát.



 Kup si (napiš) tyto zvířata: Kráva, prase, 
slepice, ovce, králík

 Jednotlivé druhy dej do různých výběhů –
od sebe odděl čarou

 Zvířátka se množí co nejrychleji na:
◦ 5 krav, 12 prasat, 30 slepic, 8 ovcí, 21 králíků

 Zvířátka rostou – mění vzhled:
◦ Změň typ písma, velikost, řez, barvu

 Přikup ještě další zvířátka – nakopíruj:
◦ 5 krav, 4 prasata, 2 ovce



Zdroje




