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



 V této hodině si ukážeme další zajímavé a 
užitečné funkce programu MS Office Word. 

 

 Už umíme text formátovat, měnit nejen tvar, 
ale i velikost, barvu, tloušťku a sklon písma, 
umíme jej podtrhnout nebo zvýraznit. 

 

 Tentokrát si ukážeme formátování textu jako 
celku, práci s odstavci, zarovnávání a použití 
funkce „náhled“. 



 Otevři si internetový prohlížeč, jdi na 
www.zslukov.cz, z nabídky v liště nahoře 
vyber „Základní škola“ a z nabídky v pravém 
sloupečku, která se Ti objeví vyber „Žákovský 
časopis“. 



 Klikni na první slovo nadpisu článku, který se Ti 
zobrazil, drž tlačítko myši a „táhni“ kurzorem, 
dokud neoznačíš text celého článku, včetně jména 
jeho autorky. 



 Jakmile budeš mít celý text označený, pusť tlačítko 
myši a stiskni klávesovou zkratku pro kopírování 
CTRL+C . 

 

 Pro zapomětlivce opakuji – stiskni a drž klávesu 
CTRL, stiskni C a pak obě klávesy pusť). 



 Otevři si program MS Office Word a stiskni 
klávesovou zkratku pro vkládání CTRL+V – tím si 
vložíš zkopírovaný text do dokumentu a můžeš s 
ním dále pracovat. 

 

 Pro zapomětlivce: je to stejně jako zkratka pro 
kopírování – stiskni a drž CTRL, stiskni V a pak obě 
klávesy pusť. 



 Umísti kurzor (tu malou, černou, blikající 
čárku) na červeně vyznačené místo a stiskni 
klávesu ENTER. Tím vytvoříš z textu před 
kurzorem samostatný odstavec. 



 Musíme text trošku zkrátit, část ho tedy vymažeme. 
Klikni na slovo „První“, drž kurzor a roztáhni výběr 
až po „jištěni)“, tak jak vidíš na obrázku: 



 Stiskni klávesu DELETE, kterou najdeš nad šipkami. 
Klávesa DELETE smaže buď vše, co máš označené, nebo 
při každém stisku jedno písmeno/znak napravo od 
kurzoru. 

 

 Můžeš použít i klávesu BACKSPACE, která je nad 
ENTERem – smaže buď vše co máš označené, nebo při 
každém stisku jedno písmeno/znak nalevo od kurzoru. 

 

 Poté stiskni klávesu ENTER, aby se Ti ze zbylého textu 
vytvořil další odstavec. Pokud Ti na začátku nového 
odstavce zůstala tečka, stiskni znovu DELETE. 

 

 Když používáš odstavce, text je (mimo jiné) přehlednější.  



 Označ si celý nadpis. Jak jistě vidíš, písmo je nastaveno 
na silné. Co ho ale ještě podtrhnout, zvětšit o jednu 
velikost, nastavit všechna písmena velká a zarovnat? 
Nejlépe jak ukazuje šipka - na střed. 



 Označ si celý text kromě nadpisu a vyzkoušej si i 
další zarovnávací funkce. 

 

 Pro referáty a jiné písemné práce je nejvhodnější 
zarovnání „do bloku“, tak jak to vidíš na obrázku: 



 Pokud se Ti někdy stane, že uděláš něco 
omylem, můžeš se vrátit o jeden nebo více 
kroků zpátky pomocí tohoto tlačítka „zpět“: 



 Pokud se chceš podívat, jak celý dokument 
vypadá, klikni na barevné Office tlačítko v 
levém horním rohu, na malou šipku vpravo od 
možnosti „Tisk“ a vyber si možnost „Náhled“. 



 Pokud jsi s tím, jak dokument vypadá spokojený/á, 
můžeš si jej rovnou vytisknout nebo uložit. Pokud 
se ti na něm jeětě něco nezdá, stiskni „Zavřít 
náhled“ a pokračuj v jeho úpravách. 



 Ulož si takto hotový dokument někam, kde 
ho příští hodinu najdeš – budeme s ním dále 
pracovat.  


