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PRVNÍ ROČNÍK
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
-

Bezpečnost práce s počítačem
Typy počítačů, osobní počítač, využití, vývoj
vstupní test dovedností
Práce: Den otevřených dveří, Snídaně, Recepty, Landa - deska

Soubory, složky, kopírování….
Textový editor Open Office
popis prostředí, formátování, panel nástrojů, blok (kopírování)
panel nástrojů – kreslení, vložit obrázek,
Kreslící program Malování
panel kreslících nástrojů, volba barev
Práce: Č. Lhota, jídelníček, Polohování pos. Olchon

LISTOPAD
Textový editor Open Office
tabulky, práce s tabulkou, velikost písma, fonty, zarovnávání
buňka, sloučení, vlastnosti buňky
Prezentace - Imperss
druhy prezentací, prohlížení, seznámení s prostředím
textové pole, vložení objektů, efekty objektů, přechody mezi snímky
-

Práce: Prezentace – sousední státy, města Čr, krajské město

PROSINEC
Internet – historie, struktura, připojení,
Možnosti využití internetu
Základní prohlížeče www
práce s tabulkou a obrázkem
-

LEDEN
-

Práce: Tabulky – údaje o zam, rozvrh hodin, skladní karta, tabulka oblečení,
omalovánky pro děti, matematika pro děti, vánoční přání

Práce s textem, barva, velikost, odrážky…
Složitější úpravy textu, tabelátor
Tisk souboru, možnosti tisku
Přídavná zařízení PC - tiskárna, scanner – jejich účel, použití a obsluha
Práce: energetická hodnota, Bajka, Sáblíková, První pomoc – prez.
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ÚNOR
-

Internetová adresa, vyhledávání podle klíčových slov,
Oblíbené www, idos, centrum….
Stahování obrázku, uložení
Zoner Calisto
popis prostředí, pohyb v prostředí, panely nástrojů
Kreslení, základní tvary
kreslení v programu
psaní v programu
Práce: zajíc Pepa, domeček, inzerát noviny, leták mobily, plán bytu

BŘEZEN
Procvičování práce s textem
obtékání textu, vlastnosti obrázku
vkládání objektů do textu
sloupce, okraje, tex. pole
prezentace - časování
DUBEN
-

Práce: národní parky, prezentace příroda čr, škoda auto – učiliště, české mince

Tabulkový procesor Excel
tabulka – ohraničení
vlastnosti buňky, sloučení
základné početní operace – suma
složitější úpravy textu – orientace, číslování, odrážky
Práce: týdenní náklady, tabulka velikostí, úrazové pojištění, rybářský lístek

KVĚTEN
-

Internetová pošta
Registrace a využití pošty, posílání příloh,
Praktické použití internetu v dalších předmětech
vyhledávání informací,
pokročilá práce s textem a tabulkou

-

Práce: muzeum Přerov- leták, letní párty, Jabok, ABB - leták

ČERVEN
Opakování práce s textem
Vložení obrázku z www a jeho úprava
Závěrečná práce
-

Práce: vidět a být viděn, kavárna – logo, prezentace lístek…..
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