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MYŠKA A KLÁVESA DELETE A BACKSPACE 
  

     – Vymaž Myšce klávesou Del všechny černobílé obrázky. 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

Nápověda:  Klikni na obrázek levým tlačítkem myši a zmáčkni klávesu Del. 

 

    

– Pomůžeš Myšce? Vymaž klávesou Del všechna slova,    

   která označují názvy zvířat. 

 

                     

 

 

 

 

 
 

 

 

Nápověda:   Nejdříve označ slovo. Klikni myší před první písmeno slova a táhni kurzorem 

až na konec slova, které chceš smazat. Slovo se označí modře. Potom stiskni 

klávesu Del a slovo se smaže. 

 

1. 

2. 

 

 matematika    přírodověda    žirafa    tělocvik   

hroch    výtvarná výchova    opice    čeština   

hudební výchova    vlastivěda    nosorožec 
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– Prohlédni si text, která písmena napsala Myška navíc?  

   Vymaž je pomocí klávesy Backspace. Nezapomeň udělat  

   mezerníkem mezeru mezi slovy. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nápověda:   Klikni myší za poslední písmeno, které je navíc. Zmáčkni klávesu 

tolikrát, kolik písmen je navíc a jednou zmáčkni mezerník. Opakuj, dokud 

nebude text opravený. 

 

 

 

– Myška psala slova, ale udělala chyby. Vymaž ve slovech 

   pomocí klávesy Backspace písmena, která jsou navíc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápověda:   Klikni myší za přebytečné písmeno a zmáčkni klávesu           . Takto umaž  

 jedno písmeno v každém slově. 

 

3. 

4. 

Jáxxxdoxxxlesaxxxnepojeduxxx, 

jáxxxdoxxxlesaxxxnepůjduxxx. 

Kdybyxxxnaxxxměxxxhajnýxxxpřišelxxx, 

onxxxbyxxxměxxxvzalxxxsekyruxxx. 

 

 

Seešit        učebbnice      tabuule         gguma 

peroo        passtelky        tužkaa         výkres 

laavice        žžidle          nůžkyy         štěttec 
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Metodický list: 

Před zahájením práce zopakujeme se žáky části klávesnice a ukážeme si, kde je 

klávesa Del a BackSpace. Vysvětlíme si, jak pracují a poté přistoupíme 

k praktické části. 

Postupujeme v jednotlivých krocích. Cílem je procvičení učiva a ověření jeho 

pochopení a praktického ovládání.  

Pracujeme se záložkou Domů, případně Zobrazení.  

Po společné práci zavřeme dokument a změny neuložíme. Žák znovu otevře 

dokument a již pracuje samostatně. 

 

 

Citace (použité zdroje obrázků): 

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

Pastelky - http://www.tollwut-events.de/Bilder/Buntstifte.jpg 

Knihy - 

http://3.bp.blogspot.com/_JakVbJBuyhY/TGPsnJrBI1I/AAAAAAAAAG4/Ra4LFfvjobU/s20

0/ksiazki.gif 

Aktovka - http://www.giftssendtokolkata.com/kid/schoolbag1.jpg 

Nůžky - http://www.ikea.com/us/en/images/products/trojka-scissors-set-of-

__41341_PE135756_S4.jpg 

Tužky - http://scrapcoloring.com/images/thumbs/pencils_t.png 

Strouhátko - http://www.clker.com/cliparts/U/l/j/4/B/Z/pencil-sharpener-md.png 

Pero a papír – 

 http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/276915_288325857849666_1292272072_n.jpg 

Pravítko - http://etc.usf.edu/clipart/41600/41629/ruler6_quarter_41629_lg.gif 
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