
Tématický plán 5. r.  

INFORMATIKA 

 

 

Základní informace o PC, základní pojmy, orientace na místní síti, hygiena práce na PC 

Windows 7  

Bitmapové grafické editory (mediální výchova) 

Správa souborů, práce s manažery 

Textové editory (mediální výchova)             

Počítačové viry, antivirové programy 

Výukové programy 

Internet (mediální výchova) 

Motivační hry  

Zajímavé programy (freeware, shareware) 

Psaní všemi deseti (mediální výchova)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tématický plán 6. r.   

INFORMATIKA 

 

 

Základní informace o PC, základní pojmy, orientace na místní síti, hygiena práce na PC 

Windows 7  

Bitmapové grafické editory (mediální výchova) 

Správa souborů, práce s manažery 

Textové editory (mediální výchova)             

Počítačové viry, antivirové programy 

Výukové programy 

Internet (mediální výchova) 

Motivační hry  

Zajímavé programy (freeware, shareware) 

Tabulkové procesory 

Psaní všemi deseti (mediální výchova)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tématický plán 7. r.  

INFORMATIKA 

 

 

Základní informace o PC, základní pojmy, orientace na místní síti, hygiena práce na PC 

Windows 7  

Grafické editory - bitmapové, vektorové (mediální výchova) 

Správa souborů, práce s manažery 

Textové editory (mediální výchova)             

Počítačové viry, antivirové programy 

Výukové programy 

Internet (mediální výchova) 

Motivační hry  

Zajímavé programy (freeware, shareware) 

Tabulkové procesory  

Psaní všemi deseti (mediální výchova)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tématický plán 8. r.  

INFORMATIKA 

 

 

Základní informace o PC, základní pojmy, orientace na místní síti, hygiena práce na PC 

Windows 7  

Digitální fotografie a její zpracování (mediální výchova) 

Grafické editory - bitmapové, vektorové (mediální výchova) 

Správa souborů, práce s manažery              

Počítačové viry, antivirové programy 

Textové editory (mediální výchova) 

Tabulkové procesory                   

Výukové programy 

Internet (mediální výchova) 

Prezentace (mediální výchova) 

Motivační hry  

Zajímavé programy (freeware, shareware) 

Psaní všemi deseti (mediální výchova) 

Tvorba webových stránek (mediální výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tématický plán 9. r.   

INFORMATIKA 

 

Základní informace o PC, základní pojmy, hygiena práce na PC 

Digitální fotografie a její zpracování (mediální výchova) 

Tabulkové procesory               

Správa souborů, práce s manažery  

Grafické editory - bitmapové, vektorové (mediální výchova) 

Počítačové viry, antivirové programy 

Textové editory (mediální výchova) 

Prezentace (mediální výchova) 

Výukové programy 

Internet (mediální výchova) 

Motivační hry  

Zajímavé programy (freeware, shareware) 

Psaní všemi deseti (mediální výchova) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


