Dobrý den,
tak jak to tak vypadá, nejméně do května se děti do školy nedostanou a proto si myslím, že by bylo dobré jim
dát možnost naučit se (nebo zdokonalit) v psaní na klávesnici.

Úvod
Naše multilicence již staršího programu pro výuku psaní 10 prsty (all ten fingers – ATF) umožňuje domácí
instalaci našim žákům po dobu jejich docházky na naši školu.
Samotný program je koncipován pro samostatnou výuku starších žáků (původně byl pro SŠE), ale je použitelný
i pro daleko mladší žáky.
V manuálu pro použití programu (https://www.zshostivar.cz/ATF/manual_zaci.pdf) je názorně vysvětlen krok
za krokem postup výběru a spuštění jednotlivých lekcí, a hlavní zásady na které je třeba dbát, aby se uživatel
učil psát všemi deseti (prsty) a ne „datlovat“ (i když ani to není zas tak špatné, když to člověk umí velmi rychle
a píše něco zpaměti – jako třeba teď já).
Jestli se opravdu chcete naučit psát všemi deseti, vyžaduje to dost času a pevné vůle (ale myslím, že výsledek
za to stojí).
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE:
1. Na počátku nespěchat a psát stálým tempem (byť pomalým).
Správně
cvak --- cvak --- cvak --- cvak --- cvak --- cvak --- cvak --- cvak --- cvak Špatně
cvakcvakcvak - cvak – cvak-cvakcvak-cvak -cvak
V programu k tomuto účelu slouží metronom (zvukový i světelný).
2. Nedívat se na klávesnici jakou klávesu mačkám, ale „cítit“ prsty které klávesy se dotýkám.
K zafixování této dovednosti slouží tzv. základní postavení prstů na klávesnici
viz. https://www.zshostivar.cz/ATF/prstoklad.pdf, aby paměťová mapa jednotlivých prstů měla nějaký
„nulový“ bod. Také dobře funguje prsty v mysli přejmenovat podle písmen základního postavení
(třeba pravá ruka ne ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček – ale j, k, l, ů).
K fixaci umístění kláves na klávesnici slouží tzv. slepá klávesnice, kterou je dobré si čas od času vyplnit
viz. http://www.zshostivar.cz/ATF/slepa_klavesnice.pdf
(musíte být trochu benevolentní k okrajovým klávesám, neb různí výrobci zde hýří nápady)
3. Nenechat se odradit, neboť je to nezáživné, frustrující, výsledky nejsou vidět okamžitě a „mě to
datlování vlastně stačí, stejně tak píšu rychleji“

Instalace programu
1. Kliknete na odkaz
https://www.zshostivar.cz/ATF/ATF.zip
(zde v dokumentu nebo na webu školy https://www.zshostivar.cz/domaci_priprava.htm)
2. Podle typu prohlížeče (IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera) a Vašeho nastavení se soubor buď stáhne
automaticky, nebo musíte stažení potvrdit.
3. Stažený soubor (ve složce Download resp. Stažené soubory) extrahujeme (klikneme na něj pravým
tlačítkem myši a vybereme Extrahovat vše…)
4. Ve složce Download resp. Stažené soubory se vytvořil adresář ATF, který otevřeme (je možné, že se
otevřel automaticky)
5. Spustíme (poklepeme) soubor AtfSetup.exe
6. Většinou budeme muset potvrdit spuštění „programu od neznámého vydavatele“

7.

V otevřeném okně Nastavení instalace klikneme na Ano

8. V dalším okně klikneme na Další a v dalším opět Další, opět Další, opět Další

9. Proběhne instalace a v zobrazeném okně buď potvrdíme okamžitý restart, nebo necháme restartování
na později a uzavřeme okno dole tlačítkem Dokončit

10. Ikonu programu máme vytvořenou na Ploše (All Ten Fingers)
{odkaz na ATF v Nabídce Programy}

11. Program spustíme nejlépe poklepáním na ikonu na Ploše
12. V prostředí manuálu postupujeme podle manuálu http://www.zshostivar.cz/ATF/manual_zaci.pdf
nebo podle sebe (vše je celkem logické)
13. Omlouvám se uživatelům IOS, Linux a alternativních prohlížečů, ale Vy to určitě zvládnete v pohodě
bez návodů (8-)), stejně jako dosud.

Mnoho kulturních zážitků s programem – Trnčík (trncik@zshostivar.cz)

