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VZDĚLÁVACÍ OBLAST :  Informační a komunikační technologie 
 
VZDĚLÁVACÍ OBOR:  Informační a komunikační technologie 
 
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:  6.4 Výpočetní technika 
 

CHARAKTERISTIKA 
PŘEDMĚTU: 
 

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni 

k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat 

pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu. Pro vzájemnou komunikaci a předávání souborů se učí 

používat elektronickou poštu. 

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A 
ORGANIZA ČNÍ 
VYMEZENÍ P ŘEDMĚTU:  

Předmět je ralizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně pro všechny žáky. Dělení na skupiny je podle možností 

školy realizováno tak, aby každý žák pracoval samostatně tj. podle počtu počítačů v učebnách. V 5. ročníku žáci získají 

základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium.V 6. ročníku dále prohlubují své 

dovednosti zejména v oblasti práce s informacemi a to hlavně při využití textových editorů a prezentačních programů. 

Hlavním úkolem tohoto předmětu je osvojení a zvládnutí prostředků pro získávání informací v a jejich  zpracovávání formou  

písemných prací či prezentací. 

Někteří žáci pokračují ve volitelném předmětu Informatika v sedmém, osmém a devátém ročníku.  Dále mohou žáci 

prvního stupně pracovat v kroužku Počítače. 

Hodnocení žáků v povinném předmětu je zejména za písemné práce a testy. 
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KOMPETENCE K U ČENÍ: 
 

Učitel: 
− zadávanými úkoly vede žáky k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií 

v praktickém životě, pro toto poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u 

jednotlivých programů, literaturu apod 

− pomocí výukového softwaru učí žáky novému způsobu osvojování nových poznatků 

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ: 
 

Učitel: 
− vede zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení 

− učí žáky chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními technologiemi budou často setkávat 

s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více 

− pracuje v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho provedení a dotažení do konce 

 

KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ: 
  

Učitel: 
− učí žáky pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické 

pošty 

− při komunikaci  učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.) 

 

KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ: 
 

Učitel: 
− při práci vede žáky ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si 

práci, hlídat časový harmonogram apod. 

− žáky zve k hodnocení prací – učí žáky hodnotit svoji práci i práci ostatních,  
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− při vzájemné komunikaci jsou žáci vede k ohleduplnosti a taktu, učí žáky chápat, že každý člověk je různě chápavý a 

zručný 

 
 

KOMPETENCE 
OBČANSKÉ:  
 

Učitel: 
− seznamuje žáky s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních 

údajů, bezpečnost, hesla ...) tím, že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci 

si chrání své heslo ...) 

− při zpracovávání informací vede žáky ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat 

prostřednictvím Internetu i jinými cestami 

 

KOMPETENCE 
PRACOVNÍ: 

 

Učitel: 
− vede žáky k dodržování bezpečnostních a hygienickch pravidel při práci s výpočetní technikou 

− vede žáky k využívání informací pro jejich další profesní růst 

 



„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora            VERZE 09/2008 
 

OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

1.STUPEŇ 

ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 
Očekávané výstupy - 1.a 2. období 
žák 
� využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější  periferie 
� respektuje pravidla bezpečného a správného zacházení s hardware i software a postupuje poučeně v případě závady hardware a 

software 
� chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
Očekávané výstupy - 1.a 2. období 
žák 
� při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty 
� vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích 
� komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
Očekávané výstupy - 2. období 
žák 
� pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru a grafickém editoru 

OĆEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Z RVP: 

 

 2. STUPEŇ 

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE 
žák 
� ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost 

ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ 
žák 
� ovládá práci s textovými a grafickými editory a využívá vhodných aplikací 
� uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem 
� pracuje s informacemi v souladu se zákonem o duševním vlastnictví 
� používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji 
� zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− umí korektně zapnout a 
vypnout stanici a přihlásit se do 
a odhlásit ze sítě 

− vysvětlí význam pojmu 
HARDWARE, pojmenuje a 
zařadí nejběžnější součásti a 
zařízení počítače 

− umí ukončit úlohu, popř. 
restartovat počítač 

− umí vytvořit bezpečné heslo 

Obsluha počítače 
• Postup zapnutí a vypnutí 

počítače 
• přihlášení do a odhlášení ze sítě 
• Správce úloh 
• Restart počítače 
• Změna hesla, bezpečnost hesla 

  
září 

 

− vysvětlí význam pojmu 
HARDWARE, pojmenuje a 
zařadí nejběžnější součásti a 
zařízení počítače 

− umí se postarat o svůj počítač 
z hlediska prachu a čistoty – 
myš, monitor 

HW - HARDWARE  
• Skříň (základní jednotka) – 

procesor, pevný disk (HDD), 
operační paměť (RAM), 
základní deska, zdroj, 
mechaniky (disketová, CD, 
DVD, flash paměť) 

• Periferie – klávesnice, myš, 
monitor, tiskárna, skenner, 
reproduktory, … 

• Údržba počítače - čištění 

  říjen 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− orientuje se na klávesnici, zná 
funkce nejdůležitějších kláves 
(Enter, Esc, Delete, Shift …) 

− s myší ovládá základní operace: 
klik - výběr, tažení se 
stisknutým levým tlačítkem, 
dvojklik, klik pravým tlačítkem 
– místní menu  

Práce s klávesnicí a myší 
• části klávesnice 
• pojmy: klik, dvojklik, uchopení 

a tažení 
• okno a práce s ním 
• národní klávesnice 

  listopad  

− vysvětlí význam pojmu SW  
− rozlišuje pojmy program a OS 
− rozlišuje základní software –, 

Malování, Kalkulačka,textové 
editory, výukové prog., IE, Mz 
Firefox, Outlook 

SW – SOFTWARE 
• nejznámější programy, 
• operační systém – Windows 
• programy v OS 
• volně šiřitelný software 

 

  prosinec  

− orientuje se ve struktuře složek, 
rozlišuje místní a síťové disky. 

− dokáže vytvořit svoji strukturu 
složek, přejmenovat je, 
zkopírovat či přesunout, 
případně je odstranit 

− rozezná základní druhy souborů 
na základě znalosti přípon : 
doc, gif, jpg 

Práce se složkami a soubory: 
• nejznámější manažery ( Správce 

souborů, Tento počítač, 
Průzkumník, …) 

• pojmy:disk (logický), složka 
(adresář), soubor  

• postupy vytvoření, 
přejmenování, kopírování, 
přesunu a odstranění sl. či 
souboru 

• Ctrl+C, Ctrl+V, schránka 
• jména a přípony souborů – 

základní typy – doc, gif, jpg 
• pošta se soubory a složkami 

  leden  
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− s použitím nástrojů dokáže 
nakreslit obrázek a uložit jej, 
příp. otevřít pro změny a 
změněný znovu uložit 

− vytvoří animovaný gif 

Grafika  
• programy na tvorbu obrázků 
• uložení vytvořeného obrázku 

nebo změn, otevření obrázku 
• základní nástroje a možnosti 

nastavení (tvary štětce, barvy, 
základní tvary …) 

• základy animace gif 

  
únor 

 

− v textovém editoru dokáže 
napsat krátký text včetně 
dodržení základních 
typografických pravidel, otevřít 
existující soubor, upravit 
vlastnosti písma a odstavce, 
příp. vložit obrázek, změnit 
jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu 

− dokáže uložit změny na stejné 
místo nebo jinam, příp. pod 
jiným názvem 

Textové editory 
• pojem: textové editory 

(příklady:  NotePad, Word …) 
• uložení, otevření souboru 
• pohyb v dokumentu (kl., myš)) 
• označení části textu do bloku 
• psaní, oprava textu (vel. pís. 

s diakritikou, další znaky) 
• základní typografická pravidla 

(psaní mezer za interpunkčními 
a dalšími znaky) 

• formátování písma  
• formátování odstavců 
• vložení obrázku - WordArt, 

klipart, soubor  formát obrázku 
(velikost, barvy a čáry - výplň a 
ohraničení) 

  březen  
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− vysvětlí pojmy Internet a web. 
− dokáže najít potřebné 

informace jízdní 
řád,encyklopedie, slovníky 

− pomocí klíčových slov 
vyhledává informace o 
Letohradu a další informace 
např. naplánuje školní výlet 

− uloží fotografie z internetu 

Internet : 
• co to je, kdy vznikl, služby 

Internetu 
• Informace – vznik, přenos, 
• Prohlížeč, portál,  
• Vyhledávání 
• adresa 

  duben  

− dokáže napsat zprávu, přečíst si 
došlou zprávu, smazat zprávu, 

 

El. pošta = e-mail 
• vztah k Internetu 
• pojem: poštovní programy 

(příklady:  MS Outlook, MS 
Outlook Express) 

• spuštění poštovního programu, 
odeslání zprávy, čtení došlých 
zpráv a mazání zpráv 

  květen  

− zná základní pravidla 
hygienické práce na počítači – 
pracovní místo, osvětlení, 
vyzařování monitorů, … 

Hygiena práce s PC   červen  
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− rozlišuje pojmy hardware a 
software. 

− dokáže vysvětlit funkce 
procesoru, operační paměti a 
pevného disku a jakým 
způsobem ovlivňují výkon 
počítače. 

− zná jednotky, kterými se 
označuje výkon procesorů a 
kapacita pamětí. 

− dokáže vysvětlit pojem 
periferie a zařadit sem 
nejběžnější zařízení. 

− dokáže vysvětlit pojem 
software, zná základní skupiny 
software a dokáže vysvětlit jaké 
programy sem zařazujeme, 
k čemu takové programy slouží. 

HARDWARE – SOFTWARE 
• vysvětlení pojmů 
• HW – základní jednotka 

(procesor, pevný disk, operační 
paměť, mechaniky + vnější 
paměťová média, karty, porty, 
zdroj, základní deska) 

• jednotky: výkon procesoru 
(Hz), kapacita pamětí (B) a 
jejich násobky (K, M, G, T) 

• HW – periferie (klávesnice, 
myš, monitor, tiskárny, 
reproduktory, …) 

• SW – operační systémy, 
aplikace, utility, antivirové 
programy, komprimační 
programy 

  
září 

Témata z HW 
zařazena po dobu 
celého roku –  
Klávesnice, 
Myš 
 

− suverénně pracuje s myší, 
orientuje se na klávesnici a 
uspořádává si okna pro svou 
práci. 

Ovládání OS Windows  
• orientace na klávesnici, důležité 

klávesy, kombinace kláv. 
• práce s myší – klik, uchopení a 

tažení, dvojklik, klik pr.tlčítkem  
• práce s okny – zavřít, minim., 

max., obnovení, , přesun okna ,  
posuvníky, přepínání mezi okny 

• Souborové manažery 

  říjen 
 
 

HW  - Základní 
jednotka 
Zdroj napětí 
UPS 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− samostatně si uspořádává data 
na svém uživatelském kontě. 

Práce se složkami a soubory: 
• postupy vytvoření, 

přejmenování, kopírování, 
přesunu a odstranění složky či 
souboru včetně variant (menu, 
myš, klávesové zkratky) 

  říjen HW  - Monitory a 
LCD 
Tiskárny 
SW – Total 
commander 

− dokáže vytvořit vlastní 
dokument nebo upravit 
existující a změny uložit. 

− umí změnit vlastnosti písma a 
odstavců. 

− do dokumentu dokáže vložit 
jakýkoliv obrázek, upravit jeho 
vlastnosti a vhodně jej umístit 
do textu. 

− dokáže vytvořit jednoduchou 
tabulku pomocí tabulátorů nebo 
tabulky naplnit ji údaji, upravit 
její vzhled podle potřeb a 
umístit ji do textu. 

Textové editory  
• astavení prostředí editoru 
• otevření, uložení změn, uložení 

jako (na jiné místo, pod jiným 
jménem) 

• označování textu 
• pohyb v dokumentu,  
• zobrazení netisknutelných 

znaků 
• vytvoření obrázku v grafickém 

editoru a vložení do Wordu  
• záhlaví a zápatí – číslování 

stránek 
• tabulátoty 
• pojmy: buňka, řada, sloupec 
• vytvoření jednoduché tabulky, 

naplnění údaji, změna vlastností 
tabulky vč. přidávání a ubírání 
řad nebo sloupců 

• spolupráce s Excelem 

  září - 
listopad 

SW – MS Word 



 
Vzdělávací oblast:  Informa ční a komunikační technologie 
Vyučovací předmět: Výpočetní technika          6. ročník 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora            VERZE 09/2008 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− dokáže vysvětlit pojem Internet 
a uvést jeho význam. Zná 
základní služby Internetu a ví 
k čemu slouží. 

Internet : 
• co to je, kdy vznikl, služby 

Internetu (e-mail, www, el. 
konference, e-banking, … příp. 
ip telefonie, ftp) 

  prosinec HW - Základní 
deska 
Grafická karta 
Síťová karta, paměť 
Tv karta, procesor 
 

Web používá jako zdroj informací. WWW = world wide web = web: 
• pojmy: hypertext, multimediální 
• pohyb po webu:přes 

hypertextové odkazy 
• známá adresa 
• vyhledávání 
• ověřování informací a jejich 

důvěryhodnost 
• obrázek 
• celá stránka 
• vykopírování části textu 

  
leden 

HW  - Pevný disk 
Optické jednotky 
SW – Mozilla 
Firefox, IE 

− el. poštu dokáže používat pro 
komunikaci i pro odesílání a 
přijímání souborů (prací, 
úkolů). 

El. pošta = e-mail 
• přístup k poště (samostatná 

služba, přes web. rozhranní) 
• poštovní programy 
• napsání zprávy, čtení došlé 

zprávy, smazání došlé zprávy 
• odpověď (Reply) a poslat kopii 

došlé zprávy dál (Forward) 
• připojení přílohy (Attachment) 

k odesílané zprávě, uložení 
přílohy z došlé zprávy 

  únor HW  - Záznamová 
média 
Flash disk, 
SW- Outlook 
Expres,Outlook, 
Mozilla Thunderbird 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− rozezná rastrový  a vektorový 
obrázek obrázek podle 
vzhledu i podle přípony 

− nakreslí jednoduchý 
vektorový obrázek  

− pomocí kreslení duplikace a 
přesunů vytvoří koláž  
z dílčích obrázků 

Počítačová grafika – rastr 
• Rozdělení počítačové grafiky 
• Objekty a práce s nimi - 

transformace 

  březen - 
duben 

HW  - Skener 
SW – Zoner Callisto 

− dokáže navrhnout strukturu 
prezentace 

− vytvoří 5- 10 snímků své 
prezentace pomocí textů, 
obrázků 

− dokáže do prezentace přidávat a 
odebírat snímky 

− umí měnit pořadí snímků 
− nastaví přechody mezi snímky 
− umí nastavit vhodné časování 
− předvede svoji práci před třídou 

Prezentace 
• co je to prezentace a k čemu 

slouží 
• prezentační manažery 
• pravidla úspěšné prezentace 
• vytvoření jednotlivých snímků 
• vkládání objektů do snímků 
• práce se snímky – řazení, kopie 
• efekty, přechody,animace, 
časování 

 
 

  duben - 
květen 

HW  - Reproduktory 
a sluchátka 
Mikrofon 
Kamera 
 
SW – MS 
PowerPoint 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− Orientuje se v Excelovském 
okně, sešitě apod. 

− Dokáže vytvořit tabulku, 
naplnit ji daty a upravit její 
vzhled. 

− Na základě tabulky dokáže 
vytvořit graf a upravit jeho 
vzhled. 

− Graf i tabulku dokáže vložit do 
Wordu. 

Tabulkové procesoryl 
• k čemu jsou tabulkové 

procesory 
• pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 
• pohyb mezi sešity, mezi listy, 

na listu 
• označení řady, sloupce, buněk 
• zadávání údajů 
• vzhled tabulky – Formát – 

Buňky (formát čísla, písmo, 
zarovnání, ohraničení, 
stínování) 

• vložení řady, sloupce, buněk, 
sloučení buněk, rozdělení buněk 

• jednoduché vzorce (součet, 
rozdíl, násobení, dělení) 

• pojem: graf, vytvoření grafu, 
úprava vzhledu a vlastností 
grafu 

• vložení tabulky a grafu do 
Wordu 

  červen HW  - Herní zařízení 
Modem 
Dataprojektor 
 
SW- MS Excel 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

Žák:  

− umí korektně zapnout a 
vypnout stanici a přihlásit se do 
a odhlásit ze sítě 

− vysvětlí význam pojmu 
HARDWARE, pojmenuje a 
zařadí nejběžnější součásti a 
zařízení počítače 

− umí ukončit úlohu, popř. 
restartovat počítač 

− umí vytvořit bezpečné heslo 

Obsluha počítače 
• Postup zapnutí a vypnutí 

počítače 
• přihlášení do a odhlášení ze sítě 
• Správce úloh 
• Restart počítače 
• Změna hesla, bezpečnost hesla 

  
září 

Témata z HW 
zařazena po dobu 
celého roku –  
Klávesnice, 
Myš 
 

− vysvětlí význam pojmu 
HARDWARE, pojmenuje a 
zařadí nejběžnější součásti a 
zařízení počítače 

− umí se postarat o svůj počítač 
z hlediska prachu a čistoty – 
myš, monitor 

HW - HARDWARE  
• Skříň (základní jednotka) – 

procesor, pevný disk (HDD), 
operační paměť (RAM), 
základní deska, zdroj, 
mechaniky (disketová, CD, 
DVD, flash paměť) 

• Periferie – klávesnice, myš, 
monitor, tiskárna, skenner, 
reproduktory, … 

• Údržba počítače - čištění 

  říjen 
 
 

HW  - Základní 
jednotka 
Zdroj napětí 
UPS 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− orientuje se na klávesnici, zná 
funkce nejdůležitějších kláves 
(Enter, Esc, Delete, Shift …) 

− s myší ovládá základní operace: 
klik - výběr, tažení se 
stisknutým levým tlačítkem, 
dvojklik, klik pravým tlačítkem 
– místní menu  

Práce s klávesnicí a myší 
• části klávesnice 
• pojmy: klik, dvojklik, uchopení 

a tažení 
• okno a práce s ním 
• národní klávesnice 

  listopad HW  - Monitory a 
LCD 
Tiskárny 
SW – Total 
commander 

− vysvětlí význam pojmu SW  
− rozlišuje pojmy program a OS 
− rozlišuje základní software – 

Poznámkový blok, Malování, 
Kalkulačka,Word, výukové 
prog., IE, Mz Firefox, Outlook 

SW – SOFTWARE 
• nejznámější programy, 
• operační systém – Windows 
• programy v OS 
• volně šiřitelný software 

 

  prosinec HW - Základní 
deska 
Grafická karta 
Síťová karta, paměť 
Tv karta, procesor 
SW - MS Windows 

− orientuje se ve struktuře složek, 
rozlišuje místní a síťové disky. 

− dokáže vytvořit svoji strukturu 
složek, přejmenovat je, 
zkopírovat či přesunout, 
případně je odstranit 

− rozezná základní druhy souborů 
na základě znalosti přípon : 
doc, gif, jpg 

Práce se složkami a soubory: 
• nejznámější manažery ( Správce 

souborů, Tento počítač, 
Průzkumník, …) 

• pojmy:disk (logický), složka 
(adresář), soubor  

• postupy vytvoření, 
přejmenování, kopírování, 
přesunu a odstranění sl. či 
souboru 

• Ctrl+C, Ctrl+V, schránka 
• jména a přípony souborů – 

základní typy – doc, gif, jpg 
• pošta se soubory a složkami 

  leden HW  - Pevný disk 
Optické jednotky 
SW - Total 
Commander 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− rozezná rastrový  a vektorový 
obrázek obrázek podle 
vzhledu i podle přípony 

− nakreslí jednoduchý 
vektorový obrázek  

− pomocí kreslení duplikace a 
přesunů vytvoří koláž  
z dílčích obrázků 

Grafika  
• Rozdělení počítačové grafiky 
• Objekty a práce s nimi - 

transformace 

  
únor 

 
HW  - Záznamová 
média 
Flash disk 
SW - Zoner Callisto 

− v textovém editoru dokáže 
napsat krátký text včetně 
dodržení základních 
typografických pravidel, otevřít 
existující soubor, upravit 
vlastnosti písma a odstavce, 
příp. vložit obrázek, změnit 
jeho vlastnosti a umístit jej 
v textu 

− dokáže uložit změny na stejné 
místo nebo jinam, příp. pod 
jiným názvem 

− umí vyplnit šablonu dokumentu 
a uložit pod jiným názvem – 
laboratorní práce, test 

Textové editory 
• pojem: textové editory 

(příklady:  NotePad, Word …) 
• uložení, otevření souboru 
• pohyb v dokumentu (kl., myš)) 
• označení části textu do bloku 
• psaní, oprava textu (vel. pís. 

s diakritikou, další znaky) 
• základní typografická pravidla 

(psaní mezer za interpunkčními 
a dalšími znaky) 

• formátování písma  
• formátování odstavců 
• vložení obrázku - WordArt, 

klipart, soubor  formát obrázku 
(velikost, barvy a čáry - výplň a 
ohraničení) 

• šablony 

  březen HW  - Skener 
SW - MS Word 
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Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− vysvětlí pojmy Internet a web. 
− dokáže najít potřebné 

informace jízdní 
řád,encyklopedie, slovníky 

− pomocí klíčových slov 
vyhledává informace o 
Letohradu a další informace 
např. naplánuje školní výlet 

− uloží fotografie z internetu 

Internet : 
• co to je, kdy vznikl, služby 

Internetu 
• Informace – vznik, přenos, 
• Prohlížeč, portál,  
• Vyhledávání 
• adresa 

  duben HW  - Reproduktory 
a sluchátka 
Mikrofon 
Kamera 
SW - Mozilla 
Firefox,  
Internet Explorer 

− dokáže napsat zprávu,  
− přečíst si došlou zprávu,  
− smazat zprávu, 
− el. poštu dokáže používat pro 

komunikaci i pro odesílání a 
přijímání souborů (prací, 
úkolů). 

El. pošta = e-mail 
• vztah k Internetu 
• pojem: poštovní programy  
• spuštění poštovního programu, 

odeslání zprávy, čtení došlých 
zpráv a mazání zpráv 

• připojení přílohy (Attachment) 
k odesílané zprávě, uložení 
přílohy z došlé zprávy 

   HW  - Herní zařízení 
Modem 
Dataprojektor 
SW - Outlook 
Expres,Outlook, 
Mozilla Thunderbird 

− vytvoří 5- 10 snímků své 
prezentace pomocí textů, 
obrázků 

− dokáže do prezentace přidávat a 
odebírat snímky 

− umí měnit pořadí snímků 
− nastaví přechody mezi snímky 
− umí nastavit vhodné časování 
− předvede svoji práci před třídou 

Prezentace 
• co je to prezentace a k čemu 

slouží 
• prezentační manažery 
• pravidla úspěšné prezentace 
• vytvoření jednotlivých snímků 
• vkládání objektů do snímků 
• práce se snímky – řazení, kopie 
• efekty, přechody,animace, 
časování 

  květen SW - MS 
PowerPoint 



 
Vzdělávací oblast:  Informa ční a komunikační technologie 
Vyučovací předmět: Výpočetní technika        6. ročník – přechodné období 

„Pomáháme dětem vkročit do života“  - ŠVP ZŠ Letohrad U Dvora            VERZE 09/2008 
 

Konkretizovaný dílčí výstup Konkretizované učivo Průřezová 
témata 

Mezipředmětové 
vztahy 

Doporučené metody a formy 
práce (není závazné) 

− Orientuje se v Excelovském 
okně, sešitě apod. 

− Dokáže vytvořit tabulku, 
naplnit ji daty a upravit její 
vzhled. 

− Na základě tabulky dokáže 
vytvořit graf a upravit jeho 
vzhled. 

− Graf i tabulku dokáže vložit do 
Wordu. 

Tabulkové procesoryl 
• k čemu jsou tabulkové 

procesory 
• pojmy: sešit, list, řada, sloupec, 

buňka 
• pohyb mezi sešity, mezi listy, 

na listu 
• označení řady, sloupce, buněk 
• zadávání údajů 
• vzhled tabulky – Formát – 

Buňky (formát čísla, písmo, 
zarovnání, ohraničení, 
stínování) 

• vložení řady, sloupce, buněk, 
sloučení buněk, rozdělení buněk 

• jednoduché vzorce (součet, 
rozdíl, násobení, dělení) 

• pojem: graf, vytvoření grafu, 
úprava vzhledu a vlastností 
grafu 

• vložení tabulky a grafu do 
Wordu 

  červen  
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