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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 4 
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- umí korektně zapnout a vypnout počítač a přihlásit 

se do a odhlásit ze sítě. 

 

 

- vysvětlí pojem HARDWARE, pojmenuje a zařadí 

nejběžnější součásti a zařízení počítače. 

- Orientuje se v aktuální nabídce  HARDWARU 

 

 

- zapojí jednotlivé části hardwaru k počítači 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- programy, které zná, umí zařadit do příslušné 

skupiny (podskupiny) 

  

Postup zapnutí a vypnutí počítače, 

přihlášení do a odhlášení ze sítě 

 

 

HW - HARDWARE 

Skříň (základní jednotka) – procesor, 

pevný disk (HDD), operační paměť 

(RAM), základní deska, zdroj, 

mechaniky (disketová, CD, DVD), 

další paměti ( flash disk, paměťové 

karty), grafická karta 

Periferie: 

vstupní zařízení (klávesnice, myš, 

skenner, mikrofon, digit. fotoaparát 

…) 

výstupní zařízení (monitor, tiskárna, 

reproduktory …) 

 

 

SW – SOFTWARE 

operační systémy 

aplikace (textové editory, grafické 

editory, výukové programy,  

komunikační programy …) 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 4   
 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- orientuje se na klávesnici, zná funkce 

nejdůležitějších kláves (Enter, Esc, Delete, Shift 

…) 

-  myší ovládá základní operace: klik - výběr, tažení 

se stisknutým levým tlačítkem, dvojklik, klik 

pravým tlačítkem – místní menu. 

 

- naučí se základy bezpečné práce na PC,seznámí se 

s prevencí před zdravotními riziky spojenými 

s prací na PC 

 

- seznámí se ze základními funkcemi OS Windows 

 

 

 

 

 

- s použitím nástrojů dokáže nakreslit obrázek a 

uložit jej, příp. otevřít pro změny a změněný znovu 

uložit. 

 

Práce s klávesnicí a myší 

části klávesnice 

pojmy: klik, dvojklik, uchopení a 

tažení 

 

 

Hygiena na PC, zásady bezpečnosti  

a prevence zdravotních rizik 

 

 

OS Windows  

nabídka start, základní práce s okny 

(otevření, minimalizace, zavření, 

přesun, ... )  
 

Grafika 

programy na tvorbu obrázků 

uložení vytvořeného obrázku nebo 

změn, otevření obrázku 

základní nástroje a možnosti 

nastavení (tvary štětce, barvy, 

základní tvary …) 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 4  
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- ví co je internet 

- dokáže vyhledat stránku  pomocí vyhledavače, 

- napsáním adresy  

 

 

 

 

 

- orientuje se v nabídce výukových programů, spustí 

je a naučí se je ovládat 

 

 

- vyhledává hry na internetu, rozlišuje mezi 

vhodnými a nevhodnými hrami 

Internet: 

co to je, kdy vznikl, služby Internetu 

vztah k Internetu 

pohyb po webu: 

přes hypertextové odkazy 

známá adresa 

jednoduché vyhledávání 

 

Multimediální využití počítače - 

práce s výukovými programy 

školní výukové programy  

využití her ve výuce 

 

Hry pro volný čas 

hry na internetu 

  


