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Materiál je určen pro práci žáků 4. ročníku v hodinách informatiky. Lze jej ale také využít 

v hodinách českého jazyka (popis) 

• Žáci vytvářejí popis postavy podle obrázku – vybírají charakteristické rysy vybrané 

postavy, snaží se o co nejpřesnější popis 

• Pracují v textovém editoru – psaní a formátování textu, odrážky 

 

 

• Další dílčí cíle v hodinách informatiky:  

o žák 

� píše text v textovém editoru 

� formátuje text, využívá v textu odrážky 

� uloží dokument do příslušné složky 

� orientuje se v adresářové struktuře 

 

 

Postavy pro popis byly vytvořeny prostřednictvím online nástroje www.toondoo.com  

Je vhodné jednotlivé postavy zalaminovat pro další použití. 
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Zadání: Dobře si prohlédni vylosovanou postavičku. Po té ji zkus popsat. Tvůj popis by 

měl být přesný a jasný, aby ten, kdo si jej přečte, byl schopen správně přiřadit 

obrázek k popisu. 

  

Co se bude dít: 

• Popis postavy zapiš pomocí textového editoru WORD. 

• Popis by měl být rozdělen do několika částí – popis těla, popis oblečení (ukázku máš 

dole – na popis oblečení také použij odrážky) 

• Hotový popis ulož do své složky pod názvem „patrani“ 

 

Vzor, jak by měl popis vypadat: 

Policie hledá podezřelého Josefa N.  

Josef N. je štíhlé vysoké postavy. Má černé polodlouhé vlasy a knír. Na levé paži má 

vytetovaného kanárka. Nosí brýle oválného tvaru. Na bradě má malou jizvu ve tvaru skoby. 

Odstávají mu uši. 

Na sobě naposledy měl: 

• zelené tričko 

• fialovou zimní bundu 

• modré kalhoty 

• růžové boty 

• pruhovanou šálu 

 

Prostor pro tvé poznámky: 

Postava 

Hlava 

Obličej 

Ruce 

Nohy 

Oblečení 
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Postavy pro popis: 
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Postavy byly vytvořeny prostřednictvím online nástroje www.toondoo.com  


