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Domácí úkol G H [BACKSPACE]  
ha hala hůl hůlka hlad hlas hlak hasa hasag hga hgad dlah 

dlaha dlahů hůka hůka hladů klah klaha klahů jah jaha jahůdka 

jahůdka lahůdka lahůdka dlah dlaha dlahů hasag hasaga daha 

daha hůgka hůgka slaha slaha slahů hadg hgdla hgadla hlasaj 

dakag sakga ff hlad hasak hak has ahas ahasl hgadla hlas hlasa 

gaga haha haga gaha hůhů gůhů gahů hůga kůga kůgů důgů důhů 

 

důl hůl hůlka ggg hhh glag hlag hůůůů hůůů kůl kůlů gala gal 

gala gfd ggh ghhh glů ghlů hlůk kkk hhh ddd dlaha dlah hala 

kkk lll aaa ssss ddd ggg hhh kl dl kkk gggg hhh hlk hůůůha 

kůllll gal gas gasa kasa hasa gůsa gga kkk lll aů aůůů gaf 

faga jaga jaga jagů jagada dagaja dagajů dagaj haj haja hajů 

ůda gůda gůha hůůůha dlůha sůd sad sadů gadů ladů kladů hladů 

 

gaga haha haga gaha hůhů gůhů gahů hůga kůga kůgů důgů důhů 

sůgů sůhů hůsů gůhů lůgů laga gagga daga hůga gaga kaga dlaha 

jaha dlaha daga kůga lůga ůaaa kala laka gala haga gahala 

lahala halala ha ha gala glafa fůha fůga fůla gůla hůůl glůd 

ůda gůda gůha hůůůha dlůha sůd sad sadů gadů ladů kladů hladů 

hlad slad gld dld kld klů kla kajaků jak jah jag jagů jahů  

 

daha hůgka hůgka slaha slaha slahů hadg hgdla hgadla hlasaj 

dakag sakga ff hlad hasak hak has ahas ahasl hgadla hlas hlasa 

gala gfd ggh ghhh glů ghlů hlůk kkk hhh ddd dlaha dlah hala 

kkk lll aaa ssss ddd ggg hhh kl dl kkk gggg hhh hlk hůůůha 

kůllll gal gas gasa kasa hasa gůsa gga kkk lll aů aůůů gaf jaha 

dlaha daga kůga lůga ůaaa kala laka gala haga gahala jaha 

dlaha daga kůga lůga ůaaa kala laka gala haga gahala hůga gaga 

dakag sakga ff hlad hasak hak has ahas ahasl hgadla hlas hlasa 

gala gfd ggh ghhh glů ghlů hlůk kkk hhh ddd dlaha dlah hala 

gala gfd ggh ghhh glů ghlů hlůk kkk hhh ddd dlaha dlah hala 

kkk lll aaa ssss ddd ggg hhh kl dl kkk gggg hhh hlk hůůůha 

kůllll gal gas gasa kasa hasa gůsa gga kkk lll aů aůůů gaf 

daha hůgka hůgka slaha slaha slahů hadg hgdla hgadla hlasaj 

dakag sakga ff hlad hasak hak has ahas ahasl hgadla hlas hlasa 

kkk lll aaa ssss ddd ggg hhh kl dl kkk gggg hhh hlk hůůůha 

kůllll gal gas gasa kasa hasa gůsa gga kkk lll aů aůůů gaf 

gaga haha haga gaha hůhů gůhů gahů hůga kůga kůgů důgů důhů 

sůgů sůhů hůsů gůhů lůgů laga gagga daga hůga gaga kaga dlaha 
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Další domácí úkoly 
 Tento text napište poprvé bez opravování chyb.  

 Podruhé tento text opisujte a opravujte své chyby pomocí BACKSPACE. Snažte se, aby se 

okolní prsty pohybovaly co nejméně.  

Opis ATF  
V programu ATF si zopakujte znaky A S D F J K L Ů. Znaky G H budou předmětem 

opakování v dalších lekcích. Lekce opakujte tak dlouho, než dosáhnete známky 1.  

 Lekce 1 - Hmaty 

 Lekce 2 – Hmaty, Slova  

 Lekce 3 – Hmaty, Slova, Věty 

Ujistěte se, že jste přihlášení pod svým účtem a vaše výsledky se ukládají do logu jmeno.atf 

(viz návod, jak používat program ATF). 

 

 


