
TÝDEN OD 16.3. – 20.3.2020 

INFORMATIKA 
Program – Microsoft WORD – pokračování v opakování + nová látka +  pracovní list níže 

 

1. Opište jakýkoli text - může být i z knihy, či učebnice, nebo i z internetu. Rozsah nechám na Vašem 
uvážení. Jde o to, aby text obsahoval  funkce a styly, tak aby text dával smysl a měl podobu popisu, 
či článku. 
- Text musí obsahovat různé styly nadpisů, odstavce, odrážky…. (Ne úplně všechny J, ale aby text 

vypadal na pohled úhledně). 
- Můžete si vyzkoušet různé řádkování. Opět za pomocí využití barev, velkých či malých písmen. 

V textu vytvořit jakoukoli tabulku. 
 

- Vložit jakýkoli obrázek, který se musí vztahovat k textu. Vyzkoušet si na něm ohraničení 
obrázku, velikost, styl obrázku, oříznutí (Na obrázek klikneme pravým tlačítkem myši a vybíráme 
požadovaný úkon). Obrázek opět vkládáme funkcí kláves CTRL + C a CTRL + V. 

- Na konci textu prosím vložit za použití WORD funkce datum a čas, tabulku s kalendářem a 
jakoukoli vytvořenou tabulku s vlastními popisky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vzorový úkol je vypracovaný níže. 
- Úkol si uložte i k sobě, budeme s ním v dalším týdnu pracovat J. 

 



Nová látka - Projít si horní záložky na liště – domů, vložení, návrh, rozložení, revize a vyzkoušet si, co 
které funkce dělají – ( připravuji pracovní list na další týden). 

2. Po zvládnutí všech zadaných úkolů si prosím WORD uložte a odešlete na e-mail: 

informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte tento popis: své jméno – WORD 2 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat na: uhlirova@zsborek.cz 

Přeji stálé zdraví a těším se na Vás. Mgr. Lenka Uhlířová 

 

 

VZOROVÝ ÚKOL 

Kočka domácí 
Je forma kočky divoké a již po tisíciletí je 
průvodcem člověka. Stejně, jako její divoká příbuzná patří do 
podčeledi malé kočky. 

V kohoutku je kočka vysoká asi 30 cm, délka těla včetně ocasu činí pak kolem 80 cm. Kocouři jsou větší 
než samice a váží asi 3,5–7 kg, hmotnost koček se pohybuje od 2,5–4,5 kg.  

1. Lovit chodí především v noci, protože má větší pravděpodobnost, že vyhledá potravu. 
2. V jejím jídelníčku jsou především drobní hlodavci a ptáci.  
3. Při lovu pohybuje především na polích a zahradách nebo na stromech. Kočky, které jsou pravidelně 

krmeny, loví hlavně pro zábavu a často mají ve zvyku ukazovat člověku své úlovky.  

Ve dne kočka často odpočívá především na místech, kde se cítí v bezpečí, tzn. na vyvýšených teplých 
místech, jako jsou stromy, trámy na půdách apod. Denně prospí až 16 hodin.  

 

Popis: 

Ø Pružné a svalnaté tělo dokonale přizpůsobené lovu, 
Ø ostré drápy a zuby, 
Ø vynikající zrak, sluch a čich.  

 

Anatomie 

• Dospělá kočka má 244 kostí a 512 svalů, 
• kostra se skládá z lebky, páteře, žeber s hrudní kostí a kostí končetin, 

mailto:informatika.zsborek@seznam.cz
mailto:uhlirova@zsborek.cz


• velice pružnou páteř tvoří 7 krčních, 13 hrudních a 7 bederních obratlů, kost křížová (ze 3 
srostlých obratlů) a obvykle 20–26 obratlů ocasu. Lebka kočky je středně dlouhá, s dobře vyvinutou 
mozkovnou a silnými čelistmi, 

• Mléčný chrup kočky obsahuje 26 zubů.  
• Trvalý chrup se skládá z 30 zubů, přičemž z horní čelisti jich vyrůstá 16, z dolní 14.  

 

 

  

 

 

Kdo vypracoval Téma Počet obrázků 
Mgr. Lenka Uhlířová Kočka domácí 3 
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