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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 6 
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- dokáže historicky zařadit vznik prvních počítačů 

(sálových) a vznik osobních počítačů. 

- uvědomuje si trendy ve vývoji výpočetní techniky 

– miniaturizace a zvyšování výkonu a kapacit. 

 

 

- nastaví OS Windows, a mění některé konfigurace 

- nastaví připojenou tiskárnu rozlišuje mezi 

možnostmi tisku 

- hledá soubory , složky. obrázky a hudbu 

v pamětech počítače 

- orientuje se v nápovědě Windows a používá ji 

 

 

- dokáže vytvořit textový dokument a upravovat jej, 

- samostatně dle předlohy  zpracuje dokumenty 

obsahující text, používá různé formáty písma 

Vývoj počítačů od prvního po 

současnost (sálové a osobní 

počítače). 

 

 

OS Windows 

nastavení pomocí ovládacích panelů 

( systém, klávesnice, místní 

nastavení, datum a čas ….) 

Nastavení  tiskárny 

Hledání souborů a složek 

Práce s nápovědou 

 

Textový editor MS Word 

základní orientace v okně programu 

založení nového souboru – vzhled 

stránky 

pohyb v dokumentu (klávesnice, 

myš) 

psaní textu označení části textu do 

bloku (klávesnice, myš) 

formátování textu (zarovnání, 

odstavce písmo) 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 6 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- pracuje se schránkou a  s její pomocí přenáší 

objekty mezi dokumenty, vkládá a vytváří 

obrázky,propojuje je s textem, používá textová 

pole. samostatně dle předlohy  zpracuje dokumenty 

obsahující obrázky a textová pole 

 

 

 

 

 

 

- používá různé zdroje informací, vyhodnocuje 

vztahy mezi údaji, analyzuje je a třídí údaje vytváří 

z nich vlastní dokument 

- pracuje s informacemi v souladu se zákony o 

duševním vlastnictví   

kopírování textu – práce se 

schránkou 

vkládání obrázků – klipart, ze 

souboru, Word art 

vytváření jednoduchých obrázků 

propojení obrázků s textem 

vkládání textových polí a jejich 

úprava 

 

 

Internet Explorer 

vyhledávání informací, jejich 

vkládání do textového editoru a jejich 

úprava – hodnota a relevace 

informací a informačních zdrojů, 

metody a nástroje jejich ověřování 

 

Vyhledávání obrázků jejich úprava 

v grafickém editoru a jejich vkládání 

do Wordu 

 

Vytvoření vlastního dokumentu  ve 

Wordu z různých zdrojů Internet, 

Encyklopedie na CD ROM 
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Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 

Vyučovací předmět: Informatika 

Ročník: 6 
 

 

Výstup Učivo 
Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 
Poznámka 

- získá ICQ číslo, komunikuje s ostatními žáky ve 

třídě, orientuje se v možnostech posílání SMS 

zpráv z Internetu 

 

 

- orientuje se ve formátech videa, používá programy 

pro jejich přehrávání  

Komunikace po Internetu 

program ICQ jeho nastavení a 

používání 

Posílaní SMS zpráv z Internetu 

 

Multimediální využití počítače  

DVD a obrazové formáty 

Programy pro přehrávání 

- BSPplayer, Power DVD, Windows 

Media Player  

  


