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PROGRAM KALKULAČKA 

Chceme-li sčítat, odčítat, násobit 

nebo dělit, pouţijeme kalkulačku.  

Ţe ji nemáte? Nevadí.  

Myška vám poradí, 

   kde najdete kalkulačku v počítači. 

 
POSTUPUJ  PODLE  POKYNŮ: 



1. Klikni levým tlačítkem myši  

     na nabídku START. 
 

2. Vyhledej PŘÍSLUŠENSTVÍ  

     a klikni levým tlačítkem myši. 
 

3.  Vyhledej KALKULAČKA   

     a klikni levým tlačítkem. 
 

4.  Na ploše se ti zobrazí 

KALKULAČKA.  





POČÍTEJ SE MNOU: 

 Klikej postupně na číslice nebo znaménka a 

příklady se vypočítají samy. Tlačítko, které 

chceš stisknout se označí ţlutě. (2+8=) 



 Po stisknutí tlačítka     se hned objeví 

výsledek příkladu. 

 Kalkulačku připravíš na nový příklad 

vynulováním pomocí tlačítka      . 

POČÍTEJ SE MNOU: 



 Jaký úkol plní toto tlačítko? 

 

 Jaký úkol plní toto tlačítko?  

 

 Co se stane, kdyţ zmáčkneš toto tlačítko? 

 

 

 Co se stane, jestli máš na klávesnici zapnutý 
NumLock? Vyzkoušej si to. 

Zjisti, co znamená: 



Aktivní klávesa Num Lock  

(svítí kontrolní světlo) říká,  

že můžeš do kalkulačky  

zadávat číslice  

i matematické operace  

pomocí numerické klávesnice  

(nemusíš klikat myškou). 



Uţ víš,  

kde kalkulačku najdeš.  

Pracuj nyní samostatně  

podle pokynů.  

Na ploše najdi dokument 

s názvem Myška počítá. 

Dokument otevři  

a můţeš začít pracovat. 



METODICKÝ LIST 
Snímek č. 2, 3 

Vysvětlíme využití kalkulačky a prakticky se žáky otevřeme program Kalkulačka 

v jejich počítačích. 

Snímek č. 4  

Zobrazuje plochu počítače po otevření programu, upozorníme žáky na tlačítko 

na hlavním panelu (dole). 

Snímek č. 5 – 7  

Ukazuje práci s kalkulačkou pomocí myšky, žáci se seznamují s jednotlivými  

funkcemi tlačítek. 

Snímek č. 8  

Vysvětlíme, jak si práci lze zjednodušit a místo klikání myši použít numerickou 

klávesnici. 

Snímek č. 9  

Odkáže žáky na dokument, kde mají pokyny pro samostatnou  práci s  

kalkulačkou.  



CITACE (POUŽITÉ ZDROJE OBRÁZKŮ) 

 

Kalkulátor - http://www.savingsaccountcalculator.net/wp-content/uploads/2010/03/ 

savingsaccountcalculator.jpg 

Kalkulačka - http://images.maplin.co.uk/300/a99bx.jpg 

Myška - http://www.glogster.com/media/4/18/49/83/18498340.png 
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