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 Číslo VM Název Anotace 

 VY_32_INOVACE_ICT /01  Srovnání operačního systému  Prezentace srovnává základní prostředí operačního systému Windows 
XP a 2007. Žáci se seznámí se základními rozdíly těchto dvou verzí. 

 VY_32_INOVACE_ICT /02  Word_Domů 
 V prezentaci je popsán vzhled nového dokumentu Microsoft Word 
2010. Podrobně je pak objasněna základní úprava textu, přesněji je 
popsána část karty Domů – Písmo. 

VY_32_INOVACE_ICT/03  Procvičování Word_Domů 

V prezentaci je žákům zadán úkol na úpravu textu v Microsoft Word 
2010 podle návodu. Tímto úkolem si žáci osvojí práci s tímto 
nejpoužívanějším textovým editorem. 

 VY_32_INOVACE_ICT/04  Word_odstavce 

 V prezentaci je popsána karta Domů, přesněji její část týkající se 
odstavců. Podrobně jsou objasněny nejpoužívanější volby pro úpravu 
textu. 

 VY_32_INOVACE_ICT/05  Procvičování Word_odstavce 
 V prezentaci je žákům zadán úkol, ve kterém sestaví dotazník tak, aby 
pracovali s možnostmi odstavců. Prezentace je doplněna již 
vytvořenými pracemi žáků. 

 VY_32_INOVACE_ICT/06  Malování  V prezentaci je představeno a popsáno základní prostředí programu 
Malování. V závěru je zadán žákům úkol na procvičení. 



 VY_32_INOVACE_ICT/07  Vybavení počítače  Prezentace přehledně rozděluje jednotlivé části počítače. Žáci získají 
základní přehled o součástech počítače. 

VY_32_INOVACE_ICT/08  Klávesnice 
Prezentace žákům popisuje rozložení kláves na počítačové klávesnici a 
jejich základní funkce. Na závěr jsou žákům kladeny otázky pro 
upevnění poznatků. 

VY_32_INOVACE_ICT/09 Počítačová grafika Prezentace seznamuje žáky se základním dělením počítačové grafiky 
na rastrovou a vektorovou. 

VY_32_INOVACE_ICT/10 Word_tabulka V prezentaci je popsána karta Vložení v programu Microsoft Word 
2010, přesněji její část týkající se tabulek, 

VY_32_INOVACE_ICT/11 Základní programy 1 
Prezentace představuje žákům základní rozdělení programů počítače, 
konkrétně textové editory. U jednotlivých programů jsou uvedeny 
koncovky, které by měli žáci znát.  

VY_32_INOVACE_ICT/12 Procvičování Word_tabulka V prezentaci je žákům zadán úkol a jednotlivé kroky jsou podrobně 
popsány. V závěru jsou pro ukázku uvedeny práce žáků.  

VY_32_INOVACE_ICT/13 Základní programy 2 

Prezentace představuje žákům základní rozdělení programů počítače. 
Hlavně tabulkové a grafické editory. V ukázkách žáci jednoduše vidí, 
kde mohou být programy v počítači uloženy a základní vzhled 
programů.  

VY_32_INOVACE_ICT/14 Základní programy 3 Prezentace představuje žákům základní rozdělení programů počítače. 
Hlavně multimediální programy a internetové prohlížeče.  

VY_32_INOVACE_ICT/15 Excel_Domů 
V prezentaci je popsán vzhled nového dokumentu Microsoft Excel 
2010. Podrobně je pak objasněna základní úprava tabulky, přesněji 
jsou popsány některé části karty Domů.  

VY_32_INOVACE_ICT/16 Excel_Vložení grafu V prezentaci je popsáno vložení nového grafu a jeho úprava v 
programu Microsoft Excel 2010. 

VY_32_INOVACE_ICT/17 Spouštění aplikací Prezentace žákům ukazuje, jak postupovat při spouštění programů v 
počítači, jak se mezi mini pohybovat a jak se programy ukončují.  

VY_32_INOVACE_ICT/18 Jak vytvořit kvalitní prezentaci 
V prezentaci jsou vyjmenovaná základní pravidla pro sestavování 
prezentace. V druhé části žáci sami hledají chyby na různých ukázkách 
prezentací 

VY_32_INOVACE_ICT/19 Špionáž 

V prezentaci je žákům zadán úkol, ve kterém vyhledávají co nejvíce 
informací o sobě a své rodině. Doporučeny jsou zajímavé odkazy na 
internetu, na kterých by tyto informace měli najít. Motivační úkol se 
vztahuje také k tématu bezpečnosti na internetu. 

VY_32_INOVACE_ICT/20 Sociální síť Prezentace žákům objasňuje pojem sociální síť, představuje 
nejznámější z nich a jejich vznik. 

 


