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Tvoříme výpisky 

 

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 4. ročníku v hodinách Informatiky v návaznosti 
na učivo vlastivědné části vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 
 
Cíle: 

• Žáci pracují s textem a vybírají z něj podstatné informace podle dané osnovy 

• Žáci strukturují své poznámky 

• Dodržují autorská práva – uvádí zdroj informací 

• Zdokonalují se v užívání textového editoru – psaní a formátování textu, odrážky, 
vkládání a úpravy obrázku 

• Prezentují svou práci 
 
Pro práci využívají daný zdroj informací: http://regiony.ic.cz/ 
 
 
 
 
 
Regiony: „Jihomoravský kraj“ [online]. [cit. 2013-01-25]. Dostupný z WWW: 
<http://regiony.ic.cz/index.php?clanek=morava&dir=morava&menu=morava>. 
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Zadání 

Vytvoř v textovém editoru (MS WORD) jednoduché výpisky z daného textu o 
regionech ČR. Informace čerpej na http://regiony.ic.cz/  
 
Postup: 
1) Projdi pečlivě jednotlivé stránky věnované zvolenému regionu. 
2) Spusť program Word v aplikaci MS Office.  
3) Zapiš nadpis – název kraje 
4) Do druhého řádku napiš název krajského města. Pokud jej v textu nemáš a 

neznáš ho, použij vyhledávač (zadej krajské město název kraje) 
5) Napiš (bez chyb) vybrané důležité informace – rozděluj je např. na města, 

řeky, pohoří, památky, přírodní zajímavosti ..  
6) Až napíšeš text, použij na něj následující formátování: 

 
Nadpis – písmo o velikosti 20, podtržené a tučné, zarovnané na střed 
Krajské město – písmo o velikosti 16, zarovnané na střed 
Podnadpisy – velikost písma 12, tučné, podtržené 
Ostatní text – velikost písma 12, odrážky 

 
 (text musíš myší označit a pak použiješ jednotlivé ikonky pro formát – 

bublinky ti napoví) 
 
 
 
 
7) V závěru práce uveď zdroj informací a obrázků 
8) Hotový text ulož do své složky pod názvem kraj-název kraje 
 

Doplňující úkoly: 
a. Vyhledej mapu s vyznačením svého kraje a vlož obrázek do textu 
b. Vyhledej znak svého kraje a vlož obrázek do textu 
c. Vyhledej obrázek ze svého kraje (město, hora, památka .. ) 
_______________________________________________________________ 
 
 A jak by měl výsledek tvé práce asi vypadat? Otoč na druhou stranu 

 

písmo velikost písma 
tučné 

podtržené zarovnání 
na střed odrážky 
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Jihomoravský kraj 
Krajské město: Brno 

 

• jih a část středu Moravy  

• pěstování vinné révy, zeleniny (papriky, 
rajčata), ovoce (meruňky, broskve) a 
jejich zpracování 

Povrch: 

• převážně nížiny – Dolnomoravský úval, 
Dyjsko-svratecký úval 

• pohoří – Drahanská vrchovina 
Řeky:  

• Morava 

• Dyje 

• Svratka 
Významná města: 

• Brno (krajské město) – hrad Špilberk, Výstaviště, rodiště 
Ondřeje Sekory 

• Břeclav – hraniční přechod s Rakouskem a Slovenskem, 
zámek 

• Mikulov – vinařství, zámek, Svatý kopeček 

• Znojmo – víno a okurky 
Přírodní zajímavosti:  

• Pálava – chráněná krajinná oblast, nejvyšší vrchol Děvín, 
hrad Dívčí kámen 

• Národní park Podyjí – meandry (klikaté záhyby řeky) 

• Moravský kras – krápníkové jeskyně, ponorná říčka Punkva 
Historie: 

• Dolní Věstonice – Věstonická Venuše 

• Konstantin a Metoděj 

• První překlad bible – Bible kralická 

• Břeclav, Lednice, Valtice – zámky 

• Slavkov u Brna – bitva tří císařů 

• Znojmo – Přímětice – kopie bleskosvodu Prokopa Diviše 
Znak: 
1. pole – moravská orlice 
2. pole – znak Brna 
3. pole – vinný hrozen – symbol kraje 
4. pole – korunovaná moravská orlice (ve zlaté zbroji) 

 

Čerpáno z http://regiony.ic.cz/  


