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Inf 6. ročník
časová dotace: 1 hod / týden

školní (dílčí) výstup

žák:

Vyhledávání informací a komunikace

• základní jednotka, monitor, klávesnice, 

myš, tiskárna, reproduktory, sluchátka 

(druhy tiskáren, praktické ukázky hw)

• výška židle, sklon monitoru, přestávky, 

…

• správný postup vypínání, restart PC 

pomocí kláves Ctrl + Alt Del

Internet, elektronická pošta

(ICT–9–1–01) • ověřuje věrohodnost informací a 

informačních zdrojů, posuzuje jejich 

závažnost a vzájemnou návaznost

• www. bezpecnyinternet. cz

• www. saferinternet. cz

• MS Outlook (odesílání zprávy více 

adresátům, distribuční seznam, odesílání 

zprávy s přílohou)

VO 08 Osobnostní a sociální 

výchova – komunikace

• řazení zpráv ve složce Doručená pošta

• procvičování na praktických příkladech 

(jízdní řády, .. ) 

(ICT–9–1–01.1) • formuluje konkrétní otázky a pomocí 

nástrojů prohlížeče na ně vyhledá 

odpovědi

• vyhledávání pomocí Google

• google Translate, Seznam – Slovník

Informatika

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata
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školní (dílčí) výstup

žák:

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata

• internetová úložiště dat (Uložto, 

Wikifortio, uschovna, …)

• sledování novinek v oboru, využití 

odborných časopisů

Zpracování a využití informací

Ms word

(ICT–9–2–01.1) • zpracuje textový dokument ve zvoleném 

editoru, ve kterém informace prezentuje 

přehledně, strukturovaně a srozumitelně 

s ohledem na zamýšlený účel dokumentu

(ICT–9–2–01.2) • využívá nástroje pro úpravu a zvýraznění 

textu, člení text do odstavců, zdůrazní 

hlavní myšlenky

• psaní různých textů – využití odborných 

časopisů

• pracovní listy MS Word výuka (dopis, 

přesouvání textu, využití schránky 

Windows – příklad Farma Legie)

• základní nastavení tisku (volba tiskárny, 

stránek k tisku, počet kopií, …)

(ICT–9–2–01.3) • doplní textovou informaci obrázky, grafy 

a tabulkami tam, kde je jejich zařazení v 

dokumentu názorné a účelné

• nastavení vlastností obrázku (obtékání 

textu, změna velikosti, …) – vytvoření 

pozvánky

• použití záhlaví a zápatí (příklad 10)

• panel nástrojů „Kreslení“ (textové pole, 

nástroje 3D, …)

• vzorník kreslení (př. 13)

• vložení tabulky, úprava tabulky (tvorba 

křížovky, rozvrhu)
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školní (dílčí) výstup

žák:

kód očekávaného 

výstupu RVP ZV
učivo průřezová témata

• různé typy odrážek a číslovaných 

seznamů

• různé typy hypertextových odkazů 

(příklad ZOO)

• psaní textu – aplikace Pages

Rozšiřující učivo

• úvod do programování

 (využití Lego EV3)

• příprava pro vyučovací předmět 

„Matematika“ (M): početní operace +, –, 

*, /, úhel, zaokrouhlování, dělitelnost

• rozšířená realita – Aurasma, Spacecraft 

3D, Anatomy 4D

• tvorba komiksu – Comics Creator

• myšlenkové mapy – iMindMap

• seznámení s výukovými aplikacemi 

(Bitsboard, …)

• myšlenkové mapy – iMindMap

• seznámení s výukovými aplikacemi 

(Bitsboard, …)


