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 Způsob použití ve výuce: Jedná se o první část 
názorného zjednodušeného návodu k používání 
programu MS Office Word. Žáci se s ním učí 
zacházet prací na konkrétních příkladech a 
úkolech. 



 Je takzvaný textový editor = program, ve 
kterém můžeme texty nejen psát, ale také 
upravovat, měnit. 

 

 V této hodině se podíváme na jeho základní 
funkce – naučíme se psát a kopírovat text, 
nastavit si u něj libovolný „font“ (tvar, vzhled 
písma) a měnit jeho velikost, barvu a 
zvýraznění.  



 Napiš o sobě pár vět alespoň na tři řádky 



 klikni na první (nebo poslední) slovo textu, drž 
tlačítko a „táhni“ myší až k poslednímu (nebo k 
prvnímu) slovu – tím si text označíš 

 vždy si takto musíš předem označit tu část textu, se 
kterou chceš dál pracovat 



 kliknutím do zeleného rámečku se Ti otevře nabídka „fontů“ – 
tvarů písma 

 vyber si ten, který se Ti nejvíc líbí 

 velikost písma můžeš změnit vybráním čísla v červeném 
rámečku nebo klikáním na velké (zvětšení) nebo na malé 
(zmenšení) písmeno ve fialovém rámečku 



 dej si pozor na některé „fonty“ – ne všechny jsou 
přizpůsobené českému jazyku a některým znakům 
(písmenkám) které používáme 

 nejčastěji se špatně zobrazují písmena s háčky a 
čárkami jako je í, á, ř, ž ů, š, ě, atd. 



 pomocí tlačítek v zeleném rámečku můžeš písmo 
označeného textu změnit na silné, nakloněné, 
podtržené nebo jejich různé kombinace 

 fialové tlačítko Ti umožní změny malých a VELKÝCH 
písmen v označené části textu 

 v oranžovém 
rámečku si můžeš 
zvolit barvu, 
kterou bude text 
zvýrazněn 

 v červeném 
rámečku můžeš 
měnit barvu 
označeného textu 



 Víš proč je dobré umět pracovat s programem 
MS Office Word? 

 

 K čemu všemu by se dal tento program 
použít, co vše by se v něm dalo vytvořit? 

 

 Znáš nějaké podobné textové editory? 

 

 


