
Tematická plán Informatika 5. ročník, ZŠ Písařov 

  

1 hodina  týdně,  vyučující: Mgr. Jiří Pavlas, MBA 

    

1. Základní pojmy 

  

Očekávané výstupy Učivo Termín 

žák: 

▪ Používá základní postupy v operačním 
systému Windows 

▪ Využívá základní standardní funkce počítače 
a jeho nejběžnější periferie 

▪ Respektuje pravidla bezpečné práce s 
hardware i software a postupuje poučeně v 
případě jejich závady 

1)       Základní pojmy (software, hardware, 
operační systém, aplikace….) 

2)       Z čeho se skládá počítačová sestava 
(vstupní a výstupní zařízení počítače, 
periferie) 

3)       Využití počítačů 
4)       Stručná historie počítačů 

Září 
2 h 

    

2. Práce s adresáři a soubory 

  

Očekávané výstupy Učivo 
  

Termín 

žák: 

▪ Pracuje se soubory a složkami 
▪ Používá základní postupy v operačním 

systému Windows 
▪ Orientuje se ve stromové struktuře 
▪ chrání data před poškozením, ztrátou a 

zneužitím 

1)       Adresář (složka), soubor 
2)       Typy souborů 
3)       Vlastnosti souborů 
4)       Organizace dat a programů v počítači 

(stromová struktura) 
5)       Vytváření složek 
6)       Kopírování, přejmenování a přesouvání 

souborů 
7)       Hledání souborů 
8)       Komprimace souborů 

Září 
1h 
  
Říjen 
4h 

   

3. Seznámení s jednoduchými aplikacemi - příslušenství Windows 

  

Očekávané výstupy Učivo 
  

Termín 

žák: 

▪ Pracuje se soubory a složkami 
▪ Používá základní postupy v operačním 

systému Windows 
▪ Používá programy WordPad, Malování, 

Kalkulačka 
▪ Používá základní typografická pravidla 

1)       Poznámkový blok (seznámení 
s klávesnicí, psaní textu, základní 
typografická pravidla…) 

2)       Malování 
3)       WordPad (formátování textu, velikost 

písma, barva písma, řez písma, zarovnání 
textu, odstavce, tabulátory) 

Listopad 
4h 
  
  
Prosinec 
2h 

  



 4. Textový editor – Open Office Writer 

  

Očekávané výstupy Učivo 
  

termín 

žák: 

▪ Pracuje se soubory a složkami 
▪ Používá programy WordPad, Malování, 

Kalkulačka 
▪ Vytváří a edituje text v programu Open Office 

Writer 
▪ Pracuje s bitmapovými obrázky, umí 

upravovat jejich rozměry, rozlišení atd. 
▪ Vkládá a upravuje tabulky 
▪ Pracuje v programu Open Office Writter s 

tabulkami 
▪ ovládá práci s textovými a grafickými editory i 

s tabulkovými editory a využívá vhodných 
aplikací 

▪ využívá základní standardní funkce počítače a 
jeho nejběžnější periferie 

▪ uplatňuje základní estetická a typografická 
pravidla pro práci s textem a obrazem 

▪ pracuje s textem a obrázkem v textovém a 
grafickém editoru 

▪ Používá základní typografická pravidla 
▪ Ukládá dokumenty do různých formátů 

1)       Open Office – alternativa Microsoft 
Office 

2)       Spuštění aplikací Open Office 
3)       Prostředí programu 
4)       Otevření, zavření a uložení dokumentu 
5)       Nastavení stránky 
6)       Psaní a editace textu 
7)       Formátování textu 
8)       Tisk dokumentu 
9)       Vkládání objektů 
10)    Vkládání obrázků a práce s obrázky 
11)    Textové pole   
12)    Čísla stránky 
13)    Ohraničení a stínování 
14)     Vkládání a editace tabulek 
15)     Kreslení 
16)    Typografická pravidla 
17)     Srovnání programů Open Office Writer 

a Microsoft Office Word a jejich 
kompatibilita 

Leden 
4h 
  
  
  
Únor 
4h 
  
  
  
Březen 
4h 
Duben 
2h 

  

   
5. Úvod do světa Internetu 

  

Očekávané výstupy Učivo termín 

žák: 

▪ Vyhledává informace na Internetu, pracuje s 
nimi 

▪ Je si vědom rizik při práci s Internetem 
▪ Ověřuje věrohodnost informací a informačních 

zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou 
návaznost 

▪ Chrání data před poškozením, ztrátou a 
zneužitím 

▪ Používá informace z různých informačních 
zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi 
údaji 

▪ Při vyhledávání informací na internetu používá 
jednoduché a vhodné cesty 

▪ Vyhledává informace na portálech, v 
knihovnách a databázích 

▪ Komunikuje pomocí internetu či jiných 
běžných komunikačních zařízení 

▪ Chrání data před poškozením ztrátou a 
zneužitím 

1)       Použití Internetového prohlížeče – 
Microsoft Internet Explorer, Google 
Chrome… 

2)       Použití vyhledávačů – Seznam.cz, 
Google.cz… 

3)       Jednoduché úkoly na vyhledávání v 
Internetu 

Duben 2h 
  
Květen 
2h 
  

  

   



6. Ovládací panely počítače 

  

Očekávané výstupy Učivo termín 

žák: 

▪ Používá základní postupy při použití 
Ovládacích panelů počítače 

1)       Přidání a odebrání software 
2)       Přidání a odebrání hardware 
3)       Nástroje pro správu (defragmentace 

disku, vyčistění počítače…) 
4)       Brána firewall 
5)       Hlavní panel a nabídka Start 
6)       Možnosti Internetu 
7)       Tiskárny a faxy 
8)        Scannery a fotoaparáty 

Červen 
2h 

 


