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PRÁCE V PROGRAMU: MS WORD – ODSTAVEC 3 

 

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: 

 

 

Kůň domácí 

Kůň domácí nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky. V minulosti 

se koně používali na především na přepravu. Od 20. století se na nich jezdí hlavně rekreačně. 

Slovo kůň označuje obecně jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna. Ta, která již rodila, 

je kobyla. Samice v říji se hříná nebo se říná. Gravidní samice se označuje pojmem březí. 

Samice, která porodila, se ohřebila. Samec je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě koně se 

nazývá hříbě. Kůň používaný k orání je oř (často je to vnímáno jako básnický výraz). Věda 

zabývající se koňmi je hipologie. Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. Už v pravěku mu 

sloužili jako potrava. Později člověk koně domestikoval a začal ho využívat k tahu a jízdě na 

něm. Koně sloužili v dopravě, zemědělství, nezbytní byli ve vojenství, ale poskytovali lidem i 

zábavu při lovech, různých soutěžích a dostizích. Koňské žíně byly využívány i pro výrobu 

matrací. 

 

KŮŇ DOMÁCÍ 

Kůň domácí nebo pouze kůň je domestikované zvíře patřící mezi lichokopytníky. V minulosti se 

koně používali na především na přepravu. Od 20. století se na nich jezdí hlavně rekreačně.  Slovo 

kůň označuje obecně jak samce, tak i samici koně. Samice je klisna. Ta, která již rodila, je 

kobyla. Samice v říji se hříná nebo se říná. Gravidní samice se označuje pojmem březí. Samice, 

která porodila, se ohřebila. Samec je hřebec, vykastrovaný pak valach. Mládě koně se nazývá 

hříbě. Kůň používaný k orání je oř (často je to vnímáno jako básnický výraz). Věda zabývající se 

koňmi je hipologie. Koně byli pro člověka vždy velmi důležití. Už v pravěku mu sloužili jako 

potrava. Později člověk koně domestikoval a začal ho využívat k tahu a jízdě na něm. Koně 

sloužili v dopravě, zemědělství, nezbytní byli ve vojenství, ale poskytovali lidem i zábavu při 

lovech, různých soutěžích a dostizích. Koňské žíně byly využívány i pro výrobu matrací. 
 

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

JMÉNO kun 


