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Informatika pro ZŠ 2. díl - Jiříček M., Kovářová L., Navrátil P., Němec V. 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Opakování a rozšíření základních dovedností 
- organizace školního roku, řád učebny, hygiena práce s počítačem 

- pokročilá práce v OS Windows 10 - přepínání oken, nastavování systému, práce 

se složkami a soubory - doménový profil 

- jednoduchá údržba počítače - aktualizace, zastarávání software a hardware 

září 

2. Microsoft Office Word 
- typografická pravidla 

- pokročilá úprava textu - tabulátory, pravopis a revize, najít a nahradit, záhlaví 

a zápatí, vložení a úprava tabulky 

- práce se styly - používání a úprava stylů 

- tvorba krátké seminární práce 

září 

říjen 

3. Informatika a informace 
- informatika jako věda, základní jednotky informace - bit, byte 

- získávání informací a jejich věrohodnost na internetu 

- přípony souborů a typy souborů, vhodné programy pro jejich otevření 

- velikost souboru a její násobky 

- média k ukládání dat - optická média, flash paměť, pevný disk - HD, SSD 

listopad 

prosinec 

4. Microsoft Office - MS PowerPoint 
- výběr šablony, rozložení snímku 

- nový snímek, duplikát snímku, pořadí snímků 

- textová pole - velikost textu 

- přechody a animace 

- vložení obrázku, videa, zvuku, hypertextového odkazu 

- spuštění prezentace (časování), klávesové zkratky pro přehrávání prezentace 

- zásady správné prezentace 

prosinec 

leden 

5. Hardware 
- rozšíření učiva vstupní/výstupní zařízení - tiskárny, monitory - technologie LCD 

- podrobnější charakteristika komponent: základní deska, procesor, operační 

paměť, grafická karta, pevný disk, přídavná zařízení 

únor 

březen 

6. Software 
- operační systém - základní funkce 

- aplikační software - dělení, typy licencí 

- viry a antivirové programy, utility na čištění počítače, ochrana počítače 

- autorský zákon - licence 

březen 

duben 
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7. Internet a komunikace 
- elektronická pošta - založení, správa schránky, odesílání zpráv s přílohami 

- náležitosti elektronické komunikace 

- kyberšikana 

- různé komunikační kanály  

- vyhledávání informací na internetu - vyhledavače, databáze 

- nakupování po internetu, multimédia na internetu - úložiště fotografií, YouTube 

duben 

květen 

8. Microsoft Office Excel 
- úvod do práce s tabulkovým procesorem 

- práce s buňkou - písmo, zarovnání, zalamování, ohraničení, výplň, sloučení,   

- základní funkce: SOUČET, PRŮMĚR, MIN, MAX, KDYŽ, POČET 

- formát buňky - text, číslo, měna, vlastní 

- absolutní a relativní odkazování 

- filtrování, podmíněné formátování 

- tvorba grafu a práce s daty 

květen 

červen 

 

Při probírání učiva v programu MS PowerPoint žáci rozvíjí osobnostní kompetence 

a učí se vystupovat před ostatními spolužáky. Využíváním matematických funkcí 

v programu MS Excel je do výuky začleněno také učivo matematiky při výpočtech. 

Žáci jsou vedeni k respektování autorského zákona a používání legálního software. 

 

 

 


