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Knížka o zimě 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Pilařová 
 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na 
míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

 

Materiál je určen pro samostatnou práci žáků 3. - 4. ročníku v hodinách informatiky. Využít 

jej lze také v hodinách českého jazyka či výtvarné výchovy. 

• Žáci si přečtou text – báseň o zimě.  

• Vyberou z textu podstatné informace. 

• Vytvoří k básničce ilustraci 

• pastelkami 

• v grafickém editoru (malování) 

 

Výsledné dokumenty po té učitel spojí do společné knihy (např. prostřednictvím 

www.issuu.com a publikuje)  

 

• Další dílčí cíle v hodinách informatiky:  

o žák 

� vytváří jednoduchý obrázek v programu Malování 

� píše text v textovém editoru 

� formátuje text podle pokynů 

� vloží obrázek do textového editoru 

� uloží soubor do příslušné složky 

� orientuje se v adresářové struktuře 

 

Texty vhodné ke zpracování jsou dostupné na: 

• http://www.moje-rodina.cz/zimni-basnicky-a-rikanky 

• http://wiki.rvp.cz/index.php?title=Kabinet/Ucebni_texty/%C5%98%C3%ADkanky/Zim
n%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_b%C3%A1sni%C4%8Dky  
 

 
Ukázka žákovských prací je dostupná na adrese http://www.zsstraz.cz/index.php?a=976  
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Co se bude dít? Budeš ..  

• psát a upravovat (formátovat) text 

• ukládat vytvořený soubor do složky 

• tvořit (malovat) ilustraci k danému textu 

• vkládat obrázek do dokumentu 

 

 

Zadání 

Vytvoř jednu stránku společné knížky o zimě 

 

Postup: 

1. Ve Wordu napiš předložený text (básničku) 

2. Nastav Vzhled stránky „Na šířku“ 

3. Na nadpis použij libovolné písmo velikosti 20, tučné a podtržené. Nadpis 

zarovnej na střed.  

4. Text básničky bude písmem Comic Sans o velikosti 14, zarovnaný vlevo. 

5. Soubor ulož do své složky jako jmeno_basnicka. 

6. Otevři si malování a nakresli obrázek k textu z básničky. 

7. Obrázek ulož do své složky jako jmeno_zima. 

8. Připravený obrázek vlož do dokumentu k básničce, umísti ho pod text. 

9. Soubor s básničkou a obrázkem znovu ulož (nemusíš zadávat jméno) 

 

 

Co bude hodnoceno? 

 

Správnost přepisu 

Správnost formátování – dodržení velikosti písma, zarovnání 

Obrázek – kvalita provedení a dodržení tématu, správné umístění v dokumentu 

Uložení dokumentu 

Samostatnost a soustředění na práci v hodině 
 


