
TEMATICKÝ PLÁN – 4. ročník 
 

 
 

 

 

 

 

 
Literatura: 

Informatika pro 1. stupeň základní školy - Vaníček Jiří 

Informatika pro ZŠ 1. díl - Jiříček M., Kovářová L., Navrátil P., Němec V. 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Seznámení s počítačem 
- pravidla bezpečnosti v učebně, učební plán školního roku 

-  přihlášení k síti pomocí doménového účtu  

-  správné zapnutí a vypnutí PC 

- seznámení s PC, základní ovládání PC 

-  hygiena práce s počítačem  

- základní práce se soubory - označování, kopírování, vytváření, přejmenování 

září 

říjen 

2. Základní dovednosti na PC 
- procvičování dovedností s myší, klik, dvojklik 

- psaní na klávesnici - dělení na oblasti, psaní znaků s diakritikou, speciálních 

znaků, klávesové zkratky 

- pohyb ve složkách, adresářová struktura 

- spouštění výukových aplikací a procvičování základních dovedností 

říjen 

listopad 

3. Základy hardware a internetu 
- základní komponenty počítače - skříň, monitor, klávesnice, myš, další vstupní  

a výstupní zařízení 

- rozdíl mezi hardware a software 

- vznik a princip internetu 

- otevření internetového prohlížeče, popis prostředí prohlížeče, pohyb vpřed, vzad 

mezi stránkami, adresní řádek, hypertextový odkaz, ukládání souborů do 

počítače 

- vyhledávání v internetových vyhledávačích a relevantnost informací 

- bezpečné užívání internetu, nástrahy na internetu  

listopad 

prosinec 

leden 

4. Práce v grafickém editoru Malování 
- popis prostředí programu Malování 

- vkládání objektů, úprava barev - výplň, změna velikosti objektů, nástroj 

označení, přesun a skládání objektů, vkládání textu 

- práce s připravenými obrázky 

- samostatná tvořivá práce 

únor 

březen 
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5. Microsoft Office - MS Word 
- spuštění, vypnutí programu; otevírání/ukládání souboru do počítače, formáty 

souborů 

- uživatelské prostředí - pás karet, záložky, pravítko, lupa 

- rozložení stránky - orientace stránky, okraje 

- vložení neformátovaného textu z internetu, kopírování textu, mazání textu, pohyb 

v textu pomocí myši a klávesnice, označování textu, kontrola pravopisu 

- úprava písma - druh písma (font), velikost, barva písma, zarovnání odstavce 

- vložení obrázků do textu a nastavení obtékání 

duben 

květen 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka k respektování autorského zákona, žáci 

jsou vedeni k tvořivosti a samostatnosti s důrazem na využitelnost znalostí mimo 

školu. Dodržováním správných hygienických zásad při používání počítače předchází 

žáci negativně působícím faktorům. V případě pokročilejších žáků jsou tyto 

zkušenosti využívány k pomoci a obohacování uživatelsky slabších spolužáků. Při 

probírání učiva o internetu se žáci seznamují s nástrahami internetu a potenciálními 

hrozbami a jsou vedeni k ochraně osobních údajů a včasnému řešení situací například 

při kyberšikaně. 
 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN – 5. ročník 
 

 
 

 

 

 

Literatura: 

Informatika pro 1. stupeň základní školy - Vaníček Jiří 

Informatika pro ZŠ 1. díl a 2. díl - Jiříček M., Kovářová L., Navrátil P., Němec V. 

Základy informatiky pro základní školy - Berki J., Drábková J. 

 

UČIVO: OBDOBÍ: 

1. Seznámení s počítačem a opakování 
- opakování učiva 4. ročníku 

- pravidla bezpečnosti v učebně, učební plán školního roku 

-  přihlášení k síti pomocí doménového účtu  

-  hygiena práce s počítačem  

- práce se soubory - označování, kopírování, vytváření, přejmenování, organizace 

ve složkách, využívání síťových disků 

- uložení informací v počítači - jednotky informace - bit, byte - binární kód 

září 

2. Informace 

- kódování - přenos informací v minulosti 

září 

říjen 

Předmět: INFORMATIKA      Týdenní dotace: 1h/týden 

Vyučující: Mgr. Karel Nývlt 

Vzdělávací program: ŠVP - Umím, chápu, rozumím 
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- šifrování - nástroje, využití 

- modely, grafy - interpretace, tvorba 

3. Grafika 
- rozlišení, pixel, vektor, barevné modely - RGB, CMYK 

- úprava fotografií v online editoru Pixlr - změna velikosti, oříznutí, efekty, 

samolepky, úprava barev, příprava pro tisk 

- opakování dovedností v programu Malování – tvořivá práce 

listopad 

prosinec 

4. Hardware  
- předchůdci a předchozí generace počítačů 

- základní charakteristika komponent: základní deska, procesor, operační paměť, 

grafická karta, přídavná zařízení 

- vývoj digitálních technologií - vliv na společnost, využití v různých odvětvích 

prosinec 

leden 

5. Internet 
- historie internetu, počítačová síť - propojení počítačů 

- využívání internetu ke komunikaci - e-mail a další platformy pro komunikaci 

- využívání internetu k získávání informací - mapy.cz, jizdnirady.cz atd. 

- získávání informací na internetu - ukládání souborů na disk, posílání přes e-mail 

- bezpečnost a nakládání s informacemi na internetu 

únor 

březen 

6. MS PowerPoint 
- popis prostředí programu MS PowerPoint - rozložení nástrojů a pásu karet 

- práce se snímky - rozložení, úprava písma, řazení snímků 

- vkládání objektů do prezentace – grafy, zvuk, video 

- jednoduché přechody a animace 

- tvorba krátké prezentace 

- zásady prezentování 

duben 

7. Microsoft Office Word 
- otevírání/ukládání souborů v počítači, využívání dostupných šablon 

- rozšíření znalostí ze 4. ročníku 

- vložení neformátovaného textu z internetu, kopírování textu 

- úprava písma - druh písma (font), velikost, řez písma, barva písma, speciální 

symboly, skryté znaky; úprava odstavce - zarovnání 

- klávesové zkratky pro usnadnění práce s programem 

- odrážky a číslování - seznamy 

- používání a úprava přednastavených stylů – motivy, barvy, písma 

- vkládání obrázků, grafů, SmartArt, tvarů – jednoduché grafiky a jejich úprava 

- přepisování a tvorba krátkých textů 

- pravidla při psaní seminárních prací 

květen 

červen 

8. Opakování učiva 
- opakování probraného učiva 

červen 

 

Do tematických plánů je zařazena i výuka k respektování autorského zákona, žáci 

jsou vedeni k tvořivosti a samostatnosti s důrazem na využitelnost znalostí mimo 

školu. Dodržováním správných hygienických zásad při používání počítače předchází 

žáci negativně působícím faktorům. V případě pokročilejších žáků jsou tyto 

zkušenosti využívány k pomoci a obohacování uživatelsky slabších spolužáků. Při 

probírání učiva o internetu se žáci seznamují s nástrahami internetu a potenciálními 

hrozbami a jsou vedeni k ochraně osobních údajů a včasnému řešení situací například 

při kyberšikaně. 

 

 


