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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 5  
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- seznámí se  základními prvky Windows 

- uspořádá ikony, zapíná a vypíná panely  

- nastavuje vzhled plochy hlavní panel a nabídku 

start 

 

 

 

- rozlišuje jednotlivá nastavení oken a jejich 

uspořádání na pracovní ploše 

 

- pracuje se složkami a soubory, rozeznává 

jednotlivé způsoby kopírování – vybírá 

nejvhodnější postupy, orientuje se ve struktuře a 

organizaci dat  

- rozlišuje mezi typy formátů ( doc, gif, bmp, txt, 

exe, com) 

 

 

 

- vybírá jednotlivé programy příslušenství a ovládá 

jejich základní funkce 

 

- pracuje v jednoduchém textovém editoru a používá 

základní úpravy textu 

 

OS Windows 

plocha obrazovky – struktura a popis 

nejdůležitějších částí (panely, 

tlačítka, ikony, lišty) 

nastavení plochy a hlavního panelu 

 

Okna – jejich základní struktura a 

rozdělení, práce s okny 

 

Práce se soubory a složkami 

ukládání, kopírování, přesouvání, 

odstraňování, změna názvu souborů a 

složek. 

Různé formáty souborů 

Organizace dat v počítači, vytváření 

vlastních složek 

 

Příslušenství Os Windows 

 

 

Textový editor – poznámkový blok 

vzhled a nastavení dokumentu 

základní práce s textem a jeho úpravy 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 5 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- kreslí složitější obrázky a používá různé formáty 

obrázků v rastrovém editoru 

 

 

 

- orientuje se v aplikaci Internet Explorer, používá 

její základní nástroje 

 

 

- při vyhledávání na internetu používá jednoduché a 

vhodné cesty 

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a 

databázích,třídí je a posuzuje jejich závažnost 

 

 

 

- rozlišuje mezi jednotlivými způsoby komunikace 

 

 

- aktivně používá e-mail pro komunikaci mezi 

spolužáky 

Grafický editor – prohloubení učiva 

ze 4. roč. Kreslení složitějších 

obrázků a jejich ukládání v různých 

formátech. 

 

Internet Explorer 

základní ovládací prvky Internet 

Exploreru a jejich nastavení 

 

Vyhledávání na Internetu 

společenský tok informací 

vyhledávání na mapách,výukových 

serverech, hledání spojení v jízdních 

řádech, vyhledávání tras 

použití slovníků …  

 

Komunikace na internetu 

různé způsoby komunikace 

 

Práce s e-mailem – založení schránky 

na seznamu, psaní a posílání zpráv 

přidání obrázku a textového 

dokumentu ve formě přílohy 

OSV – kreativita  
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 5 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- aktivně používá chat, uvědomuje si ochranu 

osobních dat, zná nebezpečí nevhodné komunikace 

v rámci internetu, rozlišuje mezi správnou a 

nesprávnou komunikací, respektuje zásady 

slušného chování 

 

 

- rozlišuje mezi hudebním formátem a formátem 

mp3 

- aktivně vyhledává servery pro legální stahování 

hudby, porozumí nebezpečí „pirátského stahování 

hudby“ 

 

 

- uvědomí si vhodnost a nevhodnost jednotlivých her 

a jejich „přínos“ pro trávení volného času 

Chat  

zásady komunikace, ochrana 

osobních dat, komunikace v rámci 

třídy, komunikace se stejnou 

věkovou skupinou mimo kolektiv 

třídy 

 

Multimediální využití počítače  

hudba a její formáty – mp3 

vyhledávání  legálně stažitelné hudby 

na internetu 

 

Hry pro volný čas 

hry na internetu 

burza her mezi spolužáky – vzájemné 

ukázky v kolektivu třídy s důrazem 

na hry rozvíjející logické myšlení a 

postřeh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


