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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o názorný návod 
k vyhledávání informací na serveru 
www.wikipedia.org a k práci s nimi. Žáci se učí na 
konkrétních příkladech a úkolech. 

 Použité zdroje: www.wikipedia.org 



 Wikipedie je snad nejznámější a 
nejrozšířenější internetová encyklopedie. 

 

 Tvoří ji sami uživatelé – kdokoliv může článek 
nejen číst, ale také sám napsat nebo upravit. 

 

 Její českou mutaci (variantu) najdeme na: 

      

                      www.wikipedia.cz 
 



 ve Wikipedii můžeš požadovanou informaci najít buď prohlížením 
jednotlivých kategorií 

 

 nebo můžeš použít vyhledávací nástroj 

 

 stačí do okýnka napsat hledané slovo a stisknout enter 



- po stručném úvodu je v každém článku rámeček s jeho obsahem 

- na jednotlivé kapitoly článku můžeš přejít kliknutím na jejich 
název 

- součástí článků jsou i obrázky, které si můžeš stejně jako text 
zkopírovat a následně vložit například do dokumentu ve Wordu 
nebo do prezentace v PowerPointu 



 otevři si nový dokument ve Wordu 

 označ text, který chceš zkopírovat – klikni myší na 
první slovo požadovaného textu, drž tlačítko a „táhni“ 
myší až k poslednímu slovu, které chceš zkopírovat 

 stiskni kombinaci kláves CTRL a písmena C (zmáčkni 
CTRL, pořád ho drž a stiskni C) a pak obě klávesy pusť 

 teď máš text „uložený“ ve virtuální (jenom jako) 
schránce 



 přepni se na spodní liště do dokumentu Word a stiskni 
CTRL + V (drž CTRL, zmáčkni V a pak obě klávesy 
pusť) 

 celý označený text se Ti přenese 



 kopírování obrázků je jen o maličko složitější  

 přejdi zase na okno Wikipedie 

 klikni pravým tlačítkem myši na obrázek, který 
chceš zkopírovat a z nabídky si vyber „Copy“ 
nebo „kopírovat“, tím si obrázek uložíš do 
virtuální schránky 



 přepni se zase do Wordu 

 kurzor (tu blikající čárku) umísti kliknutím myši 
na konec textu a stiskni dvakrát klávesu ENTER, 
aby ses dostal dva řádky pod text 

 stiskni CTRL+V (drž CTRL, stiskni V a pak obě 
klávesy pusť) 



 pokud takto kopíruješ text nebo obrázky 
například do referátu, nesmíš nikdy zapomenout 
uvést, odkud tento text a obrázky jsou!!! 

 nejlepší je napsat na konec referátu takovouto 
větičku: 



 K čemu všemu Ti server Wikipedie může být?  

 

 Co všechno se na ní dá najít? 

 

 Proč si myslíš, že je potřeba uvádět odkud 
jsou obrázky a text zkopírované? 

 

 


