
CO NAJDEME NA KLÁVESNICI 
● klávesy písmen (alfanumerická část) 
● numerická klávesnice 
● zvláštní klávesy 

○ Enter ↵ - potvrzovací klávesa, funguje jako OK, slouží pro nový odstavec  
○ Esc (ascape) - vyskakovací klávesa, funguje jako storno, slouží k ukončení 
○ Shift ↑ - tzv. zvedací klávesa - mění malá písmena ve velká, její pomocí píšeme horní znaky na 

jednotlivých klávesách  
○ Ctrl - většinou slouží pro používání klávesových zkratek 

Přehled klávesových zkratek: https://office.lasakovi.com/word/zaklady/klavesove-zkratky/ 
○ Backspace ← - mazací klávesa, maže písmena PŘED kurzorem 
○ Del (delete) - mazací klávesa, píše písmena ZA kurzorem 
○ Mezerník - píše mezeru mezi slovy (dělá se vždy po čárce, tečce, vykřičníku, otazníku) 
○ CapsLock - přepíná malá a velké písmena 
○ NumLock - zapíná a vypíná psaní číslic na numerické části klávesnice 

● Kurzor = čárka, která bliká za právě napsaným písmenem, tzn. Kde se právě píše nové písmeno 
 

 
 

PRACUJEME S MYŠÍ 
● malý myší slovníček 

○ klik - krátce stiskneme LEVÉ tlačítko myši 
○ dvojklik - dvakrát rychle za sebou stiskneme LEVÉ tlačítko myši 
○ táhnutí (přetáhnutí) - držíme LEVÉ tlačítko myši stisknuté a přitom posunujeme 

myš po podložce 
○ pravé tlačítko - vyvolává místní nabídku s dalšími možnostmi 
○ kolečko - slouží k rychlému posunu v okně aplikace (k rolování) 

 
 

https://office.lasakovi.com/word/zaklady/klavesove-zkratky/


PRÁCE V MS WORD 

Pás Karet 
Pás karet je vodorovná oblast (pruh), která se po spuštění aplikace sady Office (například aplikace Word) táhne 
podél horního okraje okna aplikace. Příkazy, které potřebujete k práci,jsou rozděleny do skupin a umístěny na 
kartách, například na kartách (Domů a Vložení). Klepáním na jednotlivé karty je možné přepínat mezi 
zobrazenými sadami příkazů. 

 
1. Záhlaví: Zde je zobrazen název souboru s dokumentem, který upravujete 
2. Panel nástrojů Rychlý přístup: Zde jsou umístěny často používané příkazy, například Uložit a 

Zpět. Můžete sem přidat své oblíbené příkazy. 
3. Tlačítko Office: Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte nabídku se základními příkazy, například 

Nový, Otevřít, Uložit jako, Tisk a Zavřít. Klepnutím na příkaz Možnosti aplikace Word ve spodní 
části této nabídky zobrazíte nastavení aplikace, například předvolby kontroly pravopisu, která se ve 
starších verzích aplikace otevírala v nabídce Nástroje příkazem Možnosti. 

4. Pás karet: Zde jsou umístěny příkazy, které potřebujete k práci. Pás karet slouží ke stejnému účelu 
jako nabídky a panely nástrojů v jiných programech. 

5. Pravítka: vodorovné a horizontální pravítka – slouží pro zobrazení pozice textu na stránce a pomáhá 
při formátování dokumentu. 

6. Okno úprav: Zde se zobrazí dokument, který upravujete. 
7. Posuvník: Dovoluje změnit polohu zobrazení dokumentu, který upravujete. 
8. Stavový řádek: Zobrazuje informace o dokumentu, který upravujete. 
9. Tlačítka zobrazení: Tato tlačítka umožňují změnit režim zobrazení upravovaného dokumentu tak, 

aby vyhovoval vašim potřebám. 
10. Posuvník zvětšení: Umožňuje změnit nastavení zvětšení v dokumentu, který upravujete. 



Co všechno děláme s textem v MS Word 
● Co všechno můžeme změnit u písma? 

○ typ písma (Arial, Calibri, Times New Roman, Windings, …) 
○ řez písma (obyčejné, tučné, kurzíva, podtržené) 
○ velikost písma (10, 12, …) 
○ barva písma (barevná písmena na bílém pozadí) 
○ styl písma (indexy, kapitálky, …) 
○ styl a barva podtržení (zvýraznění - pozadí pod písmem) 

● Dále také: 
○ písmo zarovnáváme: vlevo, na střed, vpravo, do bloku 

 
 
Více informací s postupy, návody, videi: 

● http://www.jaknaoffice.cz/5-word/6-word-2010/40-formatovani-textu/ 
● https://office.lasakovi.com/word/zaklady/word-2010-krok-za-krokem/ 

 
 
 
 

http://www.jaknaoffice.cz/5-word/6-word-2010/40-formatovani-textu/
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ÚKOLY: 
1) Na stránkách http://old.zsdobrichovice.cz/ukoly/informatika/word.htm vyplň pracovní 

listy a úkoly pro menší 1., 2. a 3. (v závorce za každým úkolem najdeš pomocné video, 
pokud by sis nevěděl/a rady). 

 
2) Stáhni si zaslaný úkol a vypracuj jej. 
3) Všechny úkoly si ulož do své složky ve svém PC. Tuto složku si pojmenuj ÚKOLY do 

INFORMATIKY. Úkoly ukládej jako příjmení-úkol-word-1, příjmení-úkol-word-2, 
příjmení-úkol-word-3, příjmení-úkol-word-4. 

4) Všechny 4 úkoly pošli emailem (ze školního emailu, který ti byl založen) na adresu 
gazova@skolatroubky.cz nejpozději do 10. 4. 2020. 
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