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Materiál určený pro žáky 4. ročníku pro práci v hodinách informatiky. Lze jej také využít 

v hodinách českého jazyka nebo v rámci výuky oblasti Člověk a jeho svět. 

 

Varianta A (pro hodiny informatiky): 

Materiál je určen pro samostatnou práci žáků s cílem procvičit dovednost volit vhodná 

klíčová slova a pomocí nich vyhledávat na internetu informace a obrázky. 

Dalšími dílčími cíli jsou: 

• procvičování práce s textovým editorem – psaní a formátování textu, vyhledávání a 

vkládání obrázků 

• rozšiřování dovednosti pracovat podle psaných instrukcí 

 

a) Žáci si přečtou text a přepíší začátky vět v textovém editoru 

b) Na základě své zkušenosti nebo pomocí vyhledávání na internetu dokončí přirovnání 

(případně mohou dopsat i další) 

c) Formátují písmo (velikost, typ, barva) podle pokynů učitele 

d) Kopírují jedno přirovnání na novou stránku dokumentu 

e) Vyhledají fotografii zvířete a vloží ji k přirovnání 

f) Uloží dokument do své složky 

Výsledné stránky lze pak spojit do jednoho dokumentu a vytvořit tak společnou knihu 

(možná publikace pomocí (www.issuu.com)  

Využít lze také online nástroje (www.linoit.com) či vytvořit prezentaci. 

 

Varianta B (pro hodiny českého jazyka či pro oblast člověk a jeho svět): 

a) Žáci pracují s vytištěným pracovním listem. 

b) Na základě své zkušenosti nebo pomocí vyhledávání na internetu dokončí přirovnání 

c) Dokreslí nebo nalepí na PL vhodný obrázek 
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• Přepiš začátky vět v textovém editoru – každou na nový řádek. 

• Znáš přirovnání? Dokážeš doplnit věty? Pokud si nejsi jistý, použij internetový 

vyhledávač. 

• Dopiš všechny věty. 

• Nastav velikost písma ve všech větách na 24 a zvol písmo Verdana. 

• Slovo, které jsi doplňoval, zvýrazni – bude červeně a tučně. 

• Jednu z vět zkopíruj – označ a použij klávesovou zkratku CTRL+C. 

• Vlož větu na novou stránku (CTRL+V) a zarovnej ji na střed. 

• Vyhledej na internetu obrázek zvířete, zkopíruj ho a vlož jej na stránku s větou. 

• Zkopíruj adresu stránek, odkud jsi kopíroval obrázek a vlož ji pod obrázek – adresa 

bude písmem o velikosti 12 

• Práci ulož do svého adresáře pod názvem přirovnání 

Chytrý jako 

Mazaný jako 

Líný jako  

Silný jako 

Zbabělý jako 

Mlsný jako 

Krade jako 

Pyšný jako 

Šťastný jako 

Pomalý jako 

Mlčí jako 

Věrný jako 

Hloupý jako 

Hladový jako 


