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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 8 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

 

- definuje  pojem počítačová síť a sdílené soubory a 

složky 

- nastaví počítač pro práci v počítačové síti LAN 

- vyhledává jednotlivé počítače v síti a prohlíží a 

kopíruje soubory mezi počítači 

 
 

 

 

 

- nastavuje vzhled stránky, pohybuje se mezi 

buňkami 

 

 

 

 

 

- používá a rozlišuje jednotlivá nastavení formátu 

buněk 

 

 

 

- samostatně dle předlohy vytváří tabulky vkládá do 

nich některé funkce 
 

 

  

Práce v počítačové síti LAN 

pojem  sdílené soubory 

nastavení pracovní skupiny a 

počítače 

vyhledávání sdílených složek 

v počítačové síti a kopírování 

souborů mezi počítači v prostředí 

programu Total commander 

 

Tabulkový editor MS Exel 

základní orientace v okně programu 

založení nového souboru  

vzhled stránky 

pojem buňka a její adresa 

pohyb v dokumentu (klávesnice, 

myš) 

Formátování buněk 

velikost, číslo zarovnání,       

ohraničení, písmo, vzorky, zámek 

Tvorba tabulek a požívání základních 

funkcí matematické, logické, 

statistické a vyhledávací  
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

- z tabulky vytváří graf a nastavuje jeho vzhled a 

formát 

 

- třídí a filtruje data podle daných kritérií 

 

- nastaví tisk a vytiskne vytvořený objekt 

 

 

- rozděluje a třídí data zobrazuje a zpracovává je 

v různých programech 
 

 

 

 

- seznámí se s základy fotografování a využití 

fotografie v počítačových prezentacích 

 

 

 

 

Tvorba grafů a jejich formátování 

Vkládání objektů 

 

Práce s daty  

filtrování, řazení, kontingenční   

tabulka 

Práce s okny, propojení listů  

Tisk a možnosti tisku jednotlivých 

sešitů. 

Přenášení dat mezi programy Word, 

Excel a PowerPoint 

 

 

Digitální fotografie 

Základy fotografování 

kompozice snímku 

nastavení expozice 

ukládání snímků a jejich přenos do 

počítače 

  

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 8 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- seznámí se s základními ovládacími prvky 

programu 
 

- upravuje fotky pomocí editoru 

 

 

 

 

- ukládá a publikuje fotky, vypaluje na CD a odesílá 

do fotosběrny ke zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZonerPhotoStudio 

Základy ovládáni programu 

Nastavení programu 

Použití Editoru 

nástroje na úpravu fotografií (ořez, 

červené oči, klonovaní razítko …) 

 úprava fotografií ( expozice, 

rozměry, efekty …) 

Publikování fotografií 

promítání 

vypalování 

odeslání e-mailem 

odesílání do fotosběrny  
 

,   

 


