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PRÁCE V PROGRAMU: MS WORD – ODSTAVEC 2 

 

1. V programu MS WORD upravte odstavec. 

2. Z nabídky FORMÁT – PÍSMO  upravte písmo (velikost, typ písma, nadpis), z nabídky 

FORMÁT – ODSTAVEC  upravte odstavec ( zarovnání do bloku, řádkování), můžete 

vložit i klipart (nezapomeňte: zalamovat text – obdélník) 

3. Výsledek by se měl podobat této předloze: 

 

Kočka domácí 

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem 

člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým 

zástupcem skupiny. Má pružné a svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré drápy a 

zuby a vynikající zrak, sluch a čich. Kočka domácí vždy sloužila člověku především jako 

lovec hlodavců, v současnosti se uplatňuje také jako společník člověka. Člověk rozšířil kočku 

domácí prakticky na všech kontinentech (s výjimkou Antarktidy), na mnoha místech zpětně 

zdivočela. První kočky se do blízkosti lidí dostaly před 10–12 tisíci lety, v době, kdy začala 

vznikat první trvalá lidská sídla, ale až z doby před 8000 lety pocházejí první důkazy 

existence ochočených koček, a to z dnešního Turecka a z Kypru. 

 

KOČKA DOMÁCÍ 

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky 

divoké, která je již po tisíciletí průvodcem 

člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do 

podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem 

skupiny. Má pružné a svalnaté tělo, dokonale 

přizpůsobené lovu, ostré drápy a zuby a 

vynikající zrak, sluch a čich. Kočka domácí vždy 

sloužila člověku především jako lovec hlodavců, 

v současnosti se uplatňuje také jako společník 

člověka. Člověk rozšířil kočku domácí prakticky 

na všech kontinentech (s výjimkou Antarktidy), na mnoha místech 

zpětně zdivočela. První kočky se do blízkosti lidí dostaly před 10–12 

tisíci lety, v době, kdy začala vznikat první trvalá lidská sídla, ale až 

z doby před 8000 lety pocházejí první důkazy existence ochočených 

koček, a to z dnešního Turecka a z Kypru. 

4. Nakonec soubor uložte ve formátu doc. do složky Výpočetní technika pod názvem 

JMÉNO kocka 

 


