
TYMYJÁN - Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5. ROČNÍK 
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU 
UČIVO POZNÁMKY 

Žák 

• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware 
i software a postupuje poučeně v případě jejich 
závady 

Základy práce s počítačem 

Zapnutí a správné vypnutí počítače, přihlášení 
a odhlášení ze školní sítě 

 

OSV 1/2 - cvičení dovednosti zapamatování, řešení 
problémů 

 Hardware, počítačová sestava, reproduktory, 
tiskárna, scaner, fotoaparát, webová kamera atd.  

 

 Software a základní licence  

 Klávesnice a její části klávesnice, základní klávesy 
enter, shift, backspace, esc, psaní velkých, malých 
písmena číslic 

Myš, levé a pravé tlačítko a jejich použití, dvojklik, 
tažení myší 

 

 Funkce operačního systému a druhy operačních 
systémů, základní nastavení 

 

• využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie 

Spuštění programu přes nabídku start, ikonu na 
ploše nebo ve struktuře počítačové sítě 

OSV 1/3 - dovednosti pro učení a studium 

 Složky (adresáře) a soubory, stromová struktura, 
nejběžnější přípony .txt, .doc, .gif, .jpg atd. 

 

 Možnosti počítače, hry, internet, kancelářské 
využití, výukové programy, grafika, hudba, film 
atd. 

 

 Práce se složkami a soubory, vytváření, kopírování 
mazání 

 

• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím Zálohování a uchovávání dat, používání 
antivirových programů, firewall. Jak pečovat 
o hardware. 
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 Ergonomie, správné sezení, vzdálenost od 
monitoru, výška židle a stolu 

 

• při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

Vyhledávání informací a komunikace 

Internet, vznik, možnosti 

MeV 5/4 - vliv médií na každodenní život, 
společnost 

 WWW, webová adresa, hypertextový odkaz, 
vyhledávače, klíčová slova 

 

• vyhledává informace na portálech, v knihovnách 
a databázích 

Využití internetu jako zdroj informaci, vyhledání 
a uložení map, spojů 

MeV 5/5 - role médií v každodenním životě 
jednotlivce 

• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných 
komunikačních zařízení 

Email, emailová adresa, odeslání a přijetí emailu, 
odpověď, adresář 

OSV 7/8 - pravda, lež a předstírání v komunikaci 

 Komunikační programy na úrovní lokální sítě 
a internetu. Zásady komunikace, slušnost 
a bezpečnost. 

OSV 7/6 - komunikace v různých situacích 

 

• pracuje s textem a obrázkem v textovém 
a grafickém editoru 

Zpracování a využití informací 

Textové editory 

Uložení, otevření souboru, formátování textu, 
odstavce, vkládání obrázku do textu, tisk 

MeV 6/2 - tvorba mediálního sdělení 

 Grafické editory 

Uložení, otevření souboru, úprava obrázku, 
automatické tvary, barvy, tisk 

 

 


