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Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Zásady bezpečnosti práce v učebně
informatiky

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Zásady chování v učebně informatiky
• Do učebny ţák nikdy nevstupuje bez doprovodu
vyučujícího
• Počítače zapínají ţáci pouze v případě, ţe k tomu
dostali pokyn od učitele
• Ţáci dbají pokynů vyučujícího
• V učebně je zakázáno pouţívat mobil

Snímek 3

3

• Jakékoli poruchy je ţák povinen nahlásit učiteli
• Ţáci nezasahují do nastavení počítače
• Ţáci bez svolení vyučujícího nemanipulují s
připojením počítačů k napájecímu zdroji,
počítačové síti a k periferiím.
• Do zásuvky i ze zásuvky zapojuje počítače jen
učitel

Snímek 4

4

• Ţáci nepřinášejí do učebny vlastní flash paměti s
programy a nesnaţí se je pouţívat. Mohli by
tímto způsobem rozšířit počítačové viry na
školní nebo své počítače, také na počítače svých
rodičů a známých a zavinit tak jejich poškození
nebo zničení.
• Jakékoli nestandardní chování počítače ohlásí
ţáci učiteli, aby mohlo být prověřeno podezření
na počítačové viry

Snímek 5

5

• Nekopírují programy z počítače pro své potřeby,
protoţe by tím porušili autorská práva, dopustili
se tak trestného činu a vystavili se nebezpečí
trestního stíhání.
• Zde je odkaz na zákon o autorských právech
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZa
k/Index.htm

Snímek 6

6

• V učebně je zakázáno neslušné chování,
pouţívání sprostých slov, vkládání nevhodných
obrázků, probírání nevhodných témat, blokování
a jiné obtěţování ostatních!!!
• V učebně je zakázáno vypínat PC či odpojovat
periférie ostatním spoluţákům

Snímek 7

7

• Ţáci se v učebně chovají tak, aby neohrozili
zdraví svoje, ani ostatních osob v učebně.
• S vybavením učebny zacházejí šetrně.
• V učebně je zakázáno, jíst a pít, aby nedošlo k
znečištění klávesnice, či ke zkratu

Snímek 8

8

Zdroje:
1. http://alik.idnes.cz/alik.asp?y=alik/pravidlachovani.htm
2. http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZ
ak/Index.htm
3. http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/pozornovy-virus-otevrete-e-mail-a-znicipocitac.html
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Zásady BOZP
- se orientovat a pohybovat v učebnách BOZP
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Základní pojmy v informatice

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Základní pojmy
• Data – soubory, jiný výraz pro „informace“, jsou
to údaje, které vypovídají o světě, mohou být
textové, obrazové, číselné, tabulkové
• Hardware – fyzické vybavení PC
(PC – personal computer – osobní počítač)
např. základní jednotka, monitor, myš a
klávesnice

Snímek 3

3

• Software – programové vybavení PC, nelze na
programy „šáhnout“, ale bez nich PC nemůţe
pracovat a zpracovávat data
• Program je posloupnost instrukcí, seznam
příkazů, který pracuje na základě dat např.
programem můţe být počítačová hra, obrázky a
hudba, které obsahuje, jsou data,
• Operační systém- základní program, který řídí
PC např. OS Windows. OS Linux

Snímek 4

4

• Základní jednotkou informace je bit. Je to
zkratka slov BInary digiT - Bit nabývá hodnot 0
nebo 1. Při práci s bity tedy pracujeme v
dvojkové číselné soustavě.
• Jednotka bit byla zvolena z historických důvodů
– odpovídá logice typu „pravda – nepravda“
nebo „ano – ne“
• Vyšší jednotkou, často pouţívanou v informatice
je byte (osm bitů )...určuje jeden znak
(např. A, 1, ?, %, =, atd.)

Snímek 5

5

Jednotky
•
•
•
•
•
•

1 bit
1 byte
1 kilobyte
1 megabyte
1 gigabyte
1 terabyte

b
B
kB
MB
GB
TB

1 nebo 0
8 bitů
= 1000 B (1024 B)
= 1000 kB (1024 kB)
= 1000 MB (1024 MB)
= 1000 GB ( 1024GB)

Snímek 6

6

Software je moţno rozdělit do 2 skupin
1. systémový software: operační systémy,
pomocné programy pro správu systému (utility),
překladače programovacích jazyků
2. aplikační software: programy umoţňující
řešení specfických problémů uţivatele:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

textové editory
grafické editory
tabulkové procesory
databázové systémy
CAD programy (Computer Aided Design)
počítačové hry

Snímek 7

7

Paměť - rozdělení

• Zařízení, které slouţí pro uchování informací
1. Vnitřní (operační): paměť slouţící pro uchování
momentálně zpracovávaných dat a programů.
2. Vnější (periferní): paměť slouţící k
dlouhodobějšímu uchování dat.( Pevný disk, DVD,
Flash…)Ve srovnání s operační pamětí bývá
přístup k jejím datům pomalejší.
• RAM: (anglicky random-access memory )
paměť určená ke čtení i zápisu dat
• ROM (z anglického Read-Only Memory ): paměť
určená pouze ke čtení dat – daná výrobcem

Snímek 8

8

Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Základní pojmy informatiky I
- základní pojmy informatiky
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Základní pojmy v informatice –II.

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Plocha – jak nemá vypadat

Snímek 3

3

• Plocha – je základní obrazovka na Vašem
monitoru, která se objeví po zapnutí PC tedy, jde o
místo, které se načte po načtení operačního
systému nebo po přihlášení uţivatele. Na
ploše mohou i nemusí být umístěny ikony, které
odkazují na určitou sloţku či program
• Většina operačních systému umoţňuje
nastavit pozadí (tapetu) plochy. Jako pozadí si
můţete nastavit určitou barvu nebo fotografii ( př
já se synem)
• Na ploše mohou být umístěny okna programu a
bývá zde také umístěn panel (lišta s ovládajícími
prvky, např. se spuštěnými programy).

Snímek 4

4

Plocha má kromě tapety, kterou jak jsme si řekli můţete zvolit sami má tak
zvané ikony – mezi základní patří počítač, koš a uţivatel, bývají většinou na
ploše PC a pak tak zvaní zástupci (vlevo dole vidíte šipku), přes které spustíte
různé programy, ale je moţno nastavit zástupce pro soubor či sloţku.

Snímek 5

5
Sloţka – bývá, ţlutá, ale můţeme ji upravit – má sloţka má obrázek stromu
Zástupci – od druhé řady – prohlíţeče na internet a Mapa světa, třetí řada jsou
základní programy firmy Microsoft, dále si můţeme dát zástupce př. na
kalkulačku apod.
Počítač
sloţky

Koš
3 prohlíţeče
internetu
MS OFFICE

Kalkulačka

Hlavní panel

Snímek 6

6

Start

Klávesnice

Spuštěné programy
Hlavní panel se skládá z tlačítka start, přes které můţeme vstoupit do všech
částí PC nebo také vypnout PC, v další části máme minimalizované programy,
které pouţíváme dále vidíme ţe pouţíváme českou klávesnici CS a čas.

Čas

Snímek 7

7

Rozeznejte 4 základní pojmy
1. Ikona: je jakýkoliv obrázek na ploše přes který dvojklikem
můţete otevřít jednu z níţe uvedených moţností

2. Zástupce: Poznáme tak, ţe vlevo dole je šipka, tato

ikona, není ani soubor ani sloţka, má za úkol nám zjednodušit
přístup nejčastěji k nějakému programu, nebo moţno i k
souboru nebo sloţce…. Kdyţ ho smaţeme o nic nepřijdeme,
jenom budeme déle hledat daný program, sloţku nebo soubor

3. Složka: Tu si můţeme představit jako Vaši knihovničku s
poličkami, slouţí k roztřídění Vašich knih (souborů), v jedné
poličce máte učebnice do školy, v druhé pohádky, ve třetí
westerny, ve čtvrté červenou knihovnu a hned víte do, které
poličky máte sáhnout – v počítači si ji i pojmenujete dle sebe

4. Soubor: Je vlastně ta kniha, zde se dočtete nějaké nové
informace – vypadají různě dle programu př. soubor videa

Snímek 8

8

Okno

Pokud otevřeme nějaký soubor nebo sloţku otevře se v tzv. okně, vlevo je
otevřené okno programu Power point a přímo tento soubor Základní pojmy II.
a vpravo sloţku obrázky. Okno má vpravo nahoře 3 důleţité ikonky … ikonku -,
kterou minimalizujeme, ale nezavřeme okno, pořád je dole na hlavním panelu,
druhé je maximalizace přes celou plochu a X znamená zavřít – vypnout.

Snímek 9

9

Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Základní pojmy informatiky II.
- základní pojmy informatiky
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Počítačová sestava – Základní hardware I.

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Základní části PC
1.
2.
3.
4.

Skříň = základní jednotka
Monitor = obrazovka
Klávesnice
Myš

Snímek 3

3

Obsah skříně
• Základní deska

– fyzická páteř počítače

• Procesor
– mozek PC
obsahující tzv. řadič coţ je řídící jednotka s
aritmeticko-logickou jednotku, která provádí
příslušné operace s daty

Snímek 4

4

• Chlazení procesorů – větráček

• Harddisk – úloţiště dat, hlavní záznamové
médium – tady je vše co jste stáhli do počítače
nebo co jste sami napsali…a uloţili

Snímek 5

5

Paměť RAM – operační paměť – vnitřní paměť
- probíhají zde operace s daty – to je to na co
zrovna myslíte
Sloty – konektory pro přídavné karty

Snímek 6

6

Přídavné karty
– zvuková, síťová, grafická, TV

Snímek 7

7

• CD a DVD mechaniky
– čtení dat z CD nebo DVD
• Zdroj napájení
– napájení veškerých komponentů

Snímek 8

8

Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Počítačová sestava – základní HW I.
- základní pojmy informatiky
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Počítačová sestava – Základní hardware II.

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Základní části PC
1.
2.
3.
4.

Skříň = základní jednotka
Monitor = obrazovka
Klávesnice
Myš

Snímek 3

3

Záznamová média
Podle principu čtení se datové nosiče dělí na
• Magnetická média
▫ Pevný disk
▫ Externí disk

i 2 TB

• Optická média
▫ CD
▫ DVD

(-R,-RW,+R,+RW)

(-R,-RW,+R,+RW)

700 MB
4,7 GB

Snímek 4

4

• Elektronická média
▫ Compact Flash – tzv. karta např. do digitálních
foťáků - 1 – 128 GB

▫ USB flash paměť – fleška 1GB – 256 GB

Snímek 5

5

Porty a rozhraní
•
•
•
•

Konektor PS/2 – připojení starších myší
Paralelní port – LPT1,LPT2 připojení tiskárny
Sériový port – COM1,COM2 (myš,modem)
USB port – nejmodernější a nejrychlejší
rozhraní
▫ připojení prakticky všeho: flash disk, tiskárna,
skener, myš, digifotoaparát, digikamera, mobil,
herní konzole

Snímek 6

6

Monitory
• Výstupní zařízení – rozdělení
▫ CRT – klasická obrazovka
▫ LCD obrazovka
• Parametry
▫ Velikost úhlopříčky

14 - 21˝ (1 = palec 2,54 cm)
▫ Obrazová frekvence

50 – 120 Hz (Hertz)
▫ Rozlišení

1 px (pixel) = obrazový bod
640x480 px … 1024x768 px čím více tím lepší

Snímek 7

7

Trojkombinace
– dnes se nejvíce pouţívají tzv. trojkombinace, tiskárna, scener, kopírka
inkoustové - tisková hlava tryská z několika desítek mikroskopických
trysek na papír miniaturní kapičky inkoustu – levnější na koupi, drahá
na provoz
laserové (laser printer) – pracují na stejném principu jako kopírky:
laserový paprsek vykresluje obrázek na fotocitlivý a polovodivý,
obvykle selenový válec, na jehoţ povrch se poté nanáší toner; toner
se uchytí jen na osvětlených místech, obtiskne se na papír a na závěr
je k papíru tepelně fixován (zaţehlen teplem cca 180 °C a tlakem).

Snímek 8

8

Vstupní zařízení
• Klávesnice

• Myš

Snímek 9

9

Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
• www.servis-pc.cz
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Počítačová sestava – základní HW II.
- základní pojmy informatiky
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Klávesnice a myš

Bohumil Bareš

Snímek 2

Co to je klávesnice
• Klávesnice je vstupní zařízení sestávající z
kláves (tlačítek, klapek apod.) zpravidla
mačkaných prsty. Slouţí k psaní textu a ovládání
počítačových programů funkčními klávesami (F1
- F12) a tzv. klávesovými zkratkami
př. CTRL+ C … kopírování, CTRL +V …. Vloţení

Snímek 3
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Klávesy lze rozdělit do těchto skupin:
• základní alfanumerické klávesy
▫ Písmena + různé znaky

• klávesy numerické klávesnice
▫ Číslice + operační znaménka

• funkční klávesy
▫ F1 - F12 Kaţdá klávesa má určitou funkci zadanou
aktuálním programem

• klávesy určené pro konkrétní operační
systém
• speciální klávesy

Snímek 4

Snímek 5
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Speciální klávesy
• ESC
- Odvolání posledního příkazu

• Print Screen
▫ - Vloţení momentálního obsahu obrazovky do
schránky

• Scroll Lock
▫ - Řídí „rolování“ obrazovky nahoru a dolů

•

Pause / Break
▫ Zastavení provádění programu

• Insert
▫ - Přepíná mezi reţimem vkládání a přepis

Snímek 6
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• Home
▫ Posouvá kurzor na začátek řádku

• Page Up
▫ Posunutí textu o jednu obrazovku nahoru

• Delete
▫ Maţe znak na pozici kurzoru

• END
▫ - Posouvá kurzor na konec řádku

• Page Down
▫ Posunutí textu o jednu obrazovku dolů

Snímek 7
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• Enter
▫ Potvrzení příkazu

• Backspce
▫ -Mazání znaku zpětným posunem kurzoru

• Kurzorové šipky
▫ Posun kurzoru po obrazovce

• Shift
▫ Přepínání velkých a malých písmen

• Ctrl
▫ - Přepínání funkcí kláves při řízení programu

Snímek 8
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• Alt
▫ - Přepínání funkcí kláves při řízení programu

• Caps Lock
▫ - Přepíná trvale na velká písmena

• Tabulátor
▫ Přeskakování kurzoru do předem nadefinovaných
pozic

• Windows
▫ V MS Windows: Otevření nabídky Start

• Application
▫ V MS Windows: Otevření místní nabídky

Snímek 9

9

Myš – vstupní zařízení
• je malé zařízení, které převádí informace o svém
pohybu po povrchu plochy (např. desce stolu)
do PC, coţ se obvykle projevuje na monitoru jako
pohyb kurzoru.
• Nachází se na ní většinou 2 tlačítka a můţe
obsahovat kolečeko pro usnadnění pohybu
v souboru.
• Na spodní straně se nachází zařízení snímající
pohyb.

Snímek 10
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Práce s myší
• Levé tlačítko myši
▫ Jeden klik – označíme soubor, sloţku….
▫ Dva kliky – otevřeme soubor, sloţku…….
▫ Drţíme a přetahujeme přes více sloţek,
souborů…označujeme najednou více souborů…..
▫ Drţíme CTRL a klikáme na různé soubory a
sloţky, označujeme více souborů či sloţek….

• Pravé tlačítko myši
▫ Otevře vţdy nabídku, neboli menu, které nám
napovídá co můţeme se souborem či sloţkou
dělat, nebo třeba i co můţeme dělat s plochou

Snímek 11
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Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Klávesnice a myš
- pracovat s klávesnicí a myší
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Údrţba PC

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Údržba počítačových systémů
by měla zahrnovat:
• Aktualizace
operačních
systémů
snižuje
riziko
neoprávněného průniku a následného zhroucení vašich
počítačových systémů.
• Aktualizace antivirových systémů snižuje riziko nákazy
virem. Virová infekce je nejčastějším důvodem ztráty dat.
• Aktualizace antispyware zabrání proniknutí škodlivého kódu
do vašeho PC. Spyware či Adware může představovat vážné
bezpečnostní riziko či snížení komfortu ovládání PC
(vyskakující reklamy).
• Kontrola zálohovacích mechanismů zajistí, že se vaše data
opravdu správně zálohují. Obnovení dat ze zálohy může být
poslední naděje na záchranu vašich dat.
• Kontrola zabezpečení citlivých dat a pravidelná změna
přístupových hesel chrání vaše citlivé informace.

Snímek 3
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• Kontrola funkčnosti firewallů ochrání vaše systémy před
neoprávněným průnikem z internetu.
• Kontrola přitomnosti nelegálního software, využívaného
například vašimi zaměstnanci, může mít zásadní dopad na
vaše podnikání. Pravidelná kontrola přítomnosti nelegálního
software vám pomůže snížit riziko možného postihu.
• Defragmentace disku, odstranění nepotřebných souborů
zrychlí práci vašich pevných disků a pomůže předejít vážným
diskovým závadám.
• Kontrola funkčnosti a opotřebení hardware (zejména disků
a větráčků) zabrání riziku havárie vašeho zařízení.

Snímek 4
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Údrţba HW
• Luxování PC
▫ Luxování je důleţité proto, aby se v PC nedrţel
prach a hlavní důvod je ten, aby se nezpomalovali
větráčky nebo rovnou nezasekly
▫ Pokud se to nedělá přibliţně po 3 letech začnou
být větráčky hlučnější a můţe dojít aţ k zaseknutí
▫ Doporučuji 1x ročně vyluxovat, vyfoukat PC
▫ Především se zaměřte na ventilátory skříně,
grafickou kartu a chladič procesoru.

Snímek 5
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Luxováním se výší výkon PC aţ o 20%

Snímek 6
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Pozor na přehřátí

Snímek 7
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Dalším důležitým krokem je zbavení
počítače všemožných virů a červů –
použijme antivirový program

Antivir – Free Microsoft Security
Essensial

Snímek 8
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Defragmentace disku
• Programy instalujeme na disk, a z disku je také
časem odinstalováváme. Jenomţe po
odinstalování programu zůstanou na disku
prázdné sektory.
• A proto tady máme defragmentátory disku, které
tyto prázdná místa zacelí tak, ţe na ně přesunou
jiný program.
• Disk uţ tedy nemusí při čtení a zapisování
přeskakovat prázdné sektory a tak se jeho
činnost rapidně zrychlí.

Snímek 9
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Otevřeme si tento počítač, klikneme si pravou na disk, který chceme
defragmentovat, dáme vlastnosti a záloţku Nástroje – zde najdeme
Defragmentaci

Snímek 10
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Zdroje:
1. http://alik.idnes.cz/alik.asp?y=alik/pravidlachovani.htm
2. http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZ
ak/Index.htm
3. http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/pozornovy-virus-otevrete-e-mail-a-znicipocitac.html
4. http://www.bastleni.eu/vypocetnitechnika/88-udrzba-pocitace
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Údržba PC
- udržovat PC
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Software

Bohumil Bareš

Snímek 2

Software
• programové vybavení PC
• je v ICT sada všech počítačových
programů pouţívaných v PC, které provádějí
nějakou činnost.
• Software lze rozdělit na systémový software,
který zajišťuje chod samotného počítače a jeho
styk s okolím a na aplikační software, se kterým
buď pracuje uţivatel.
• Je to vlastně to co nelze uchopit, ale řídí celý PC

Snímek 3
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Podle funkce můţeme software
rozdělit na 2 základní skupiny:[
Systémový software – umoţňuje efektivní
pouţívání počítače – bez něho nelze PC pouţít

• firmware – software obsaţené v hardwaru, BIOS,
vstupní a výstupní zařízení…), tedy programy
umoţňující základní pouţívání HW
▫ BIOS – zahrnuje základní vstupní a výstupní zařízení. V
současné době se BIOS pouţívá hlavně při startu počítače
pro spuštění a nastavení připojených HW zařízení a
následnému spuštění operačního systému, kterému je pak
předáno další řízení počítače.

Snímek 4
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Operační systém
spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy
 je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v
činnosti aţ do jeho vypnutí
 Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uţivateli
moţnost ovládat počítač

▫ Skládá se z
 Jádra operačního systému (včetně ovladačů zařízení)
 Pomocných systémovéých nástrojů– pro správu
operačního systému - formátování disků, nastavení
oprávnění, utility (pomocné programy) - Slouţí k
zjednodušení činností, které lze jinak realizovat s
vynaloţením většího úsilí (například pouţitím několika
různých programů…), popřípadě vyţadují jisté znalosti
(například příkazů, parametrů aj.)

Snímek 5
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Aplikační software
• umoţňuje uţivateli vykonávat nějakou
uţitečnou činnost, například:
▫ Kancelářské balíky – pouţívají se v
úřadech: textový editor př. Word, tabulková
kalkulátor př. Excel, prezentační program př.
Power Point …
▫ Grafické programy – vektorové programy př.
Corel, Adobe nebo bitmapové programy př.
Photoshop, Gimp
▫ vývojové nástroje: př. překladače
▫ zábavní software: počítačové hry, přehrávače
digitálního zvuku a videa apod.

Snímek 6
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Podle finanční dostupnosti můţeme
software rozdělit na:
• Freeware - je distribuován bezplatně, mnohdy autor
umoţňuje (ale nevyţaduje) v případě spokojenosti
zaslání finančního daru. Autor si u freeware
zpravidla ponechává autorská práva.
• Sharware - je označenípro SW chhráněný autorským
právem, který je moţné volně distribuovat (typicky
na internetu nebo na CD nebo DVD, jeţ jsou
přílohami časopisů). Uţivatel má moţnost software
po určitou dobu zkoušet, zda mu vyhovuje nebo ne.
• Komerční programy – za ně se platí

Snímek 7
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Škodlivý software – neboli tzv. viry
• Software můţe provádět i nezamýšlenou činnost a v
takovém případě hovoříme počítačových virech

▫ Malware – počítačový program určený ke vniknutí nebo
poškození počítačového systému.
▫ Spyware - je program, který vyuţívá internetu k odesílání
dat z PC bez vědomí jeho uţivatele.
▫ Trojské koně - je uţivateli skrytá část programu s funkcí, se
kterou uţivatel nesouhlasí (typicky je to činnost škodlivá).
▫ a podobném neţádoucím software.
▫ Důvodem existence neţádoucího software jsou zlé nebo
nečestné úmysly jejích tvůrců, kteří zneuţívají chyb
ostatních
▫ Existují antivirové programy a další programy, které leţí
na pomezí aplikačního a systémového software a pokouší se
činnost neţádoucího software eliminovat.

Snímek 8
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Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Software
- orientovat v základním SW
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Soubory a sloţky

Bohumil Bareš

Snímek 2
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Opakování - 4 základní pojmy
1. Ikona: je jakýkoliv obrázek na ploše přes který dvojklikem
můţete otevřít jednu z níţe uvedených moţností

2. Zástupce: Poznáme tak, ţe vlevo dole je šipka, tato

ikona, není ani soubor ani sloţka, má za úkol nám zjednodušit
přístup nejčastěji k nějakému programu, nebo moţno i k
souboru nebo sloţce…. Kdyţ ho smaţeme o nic nepřijdeme,
jenom budeme déle hledat daný program, sloţku nebo soubor

3. Složka: Tu si můţeme představit jako Vaši knihovničku s
poličkami, slouţí k roztřídění Vašich knih (souborů), v jedné
poličce máte učebnice do školy, v druhé pohádky, ve třetí
westerny, ve čtvrté červenou knihovnu a hned víte do, které
poličky máte sáhnout – v počítači si ji i pojmenujete dle sebe

4. Soubor: Je vlastně ta kniha, zde se dočtete nějaké nové
informace – vypadají různě dle programu př. soubor videa

Snímek 3
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Soubory – obsahem souboru jsou data
• Dopis_mamince.docx
▫ Název souboru se skládá ze dvou částí – ze jména
a z typu
▫ Jméno souboru určuje autor – tedy Vy –
dopis_mamince – je to pro Vás identifikace
Vašeho dopisu
▫ Typ – dodává program ve kterém je soubor tvořen
– docx – je typ nových dokumentů tvořených
programem Word, dle typu kaţdý počítač na Světě
rozezná, který program má spustit, abyste si
informaci mohli přečíst

Snímek 4
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Příklady typů souborů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

txt - jednoduchý textový dokument
doc, docx textový dokument aplikace Microsoft Word
ppt, pptx –Power pointový soubor
xls – soubor tabulkový - Excel
pdf dokument programu Adobe Acrobat
png, gif, jpg komprimované bitmapové obrázky
bmp nekomprimované bitmapové obrázky
mp3, ogg, wma komprimované zvukové soubory
wav nekomprimovaný zvukový soubor
zip, rar, arj komprimované archivy souborů
exe spustitelný binární soubor (v DOSu nebo Windows)
lnk zástupce aplikace (ve Windows)

Snímek 5
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Rozdělení typů souborů
• Programy a spustitelné soubory – exe,
com, bat,
• Textové soubory – txt, doc,
• Tabulkové soubory xls,
• Prezentace - ppt,
• Obrázky – jpg, gif, bmp, png , tif...
• Audio soubory (zvuky) – mp3, ogg, wma, ...
• Video soubory (filmy) – avi, mov, wmv, mpg,
flv

Snímek 6
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Komprimace
• je zpracování dat s cílem zmenšení jejich
objemu při současném zachování informací v
datech obsaţených – neboli zmenšení souboru,
lépe se posílá
▫ Ztrátová komprese – při kompresi jsou některé
informace nenávratně ztraceny a nelze je zpět
rekonstruovat. Pouţívá se pro kompresi zvuku a
obrazu ( videa) při jejichţ vnímání si člověk
chybějících údajů nevšimne
▫ Bezeztrátová komprese– obvykle není tak účinná
jako ztrátová komprese dat. Velkou výhodou je, ţe
komprimovaný soubor lze opačným postupem
rekonstruovat do původní podoby.

Snímek 7
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Ochrana souborů
• Víceuţivatelské operační systémy mají prostředky
pro omezení přístupu uţivatelů a programů k
souborům.
• Jejich cílem je zabránit, aby uţivatelé mohli číst,
měnit, přepisovat, mazat, přejmenovávat a spouštět
cizí soubory nebo soubory operačního systému.
• Dnes se uţ nemusíte bát, ţe smaţete nějaký soubor a
počítač přestane chodit- kam nemáte povolení, tam
nevstoupíte – to je pro administrátora – ten můţe
všude, ale také ví co si, kde můţe dovolit

Snímek 8
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Tento počítač – zde zjistíte co máte ve
Vašem počítači a kam máte přístup
Místní disk C: = Hardisk
Zaci server Z: = Hardisk na serveru

Snímek 9
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Dokumenty – zde ukládáme své
soubory a vytváříme své sloţky

Zde si budete do své sloţky ukládat všechny soubory, které postupně budeme
tvořit – třídy jsem připravil, kaţdý z Vás si vytvoří svoji sloţku do sloţky své třídy
a pojmenujete ji svým jménem i příjmením – pokud se objeví na serveru jiná
sloţka nebo soubor, který jsem Vám nepovolil uloţit – vymažu ji!!!!!!

Jak vytvoříme novou složku ?
1. Zmáčkneme pravé tlačítko myši
NOVÝ-SLOŢKA
2. Naskočí nám Nová složka, kdyţ ji
chceme přejmenovat opět na ní klikneme
pravým tlačítkem myši - Přejmenovat a
napíšeme svoje jméno(Bohumil Bareš)
3. Metod je víc, ale tato funguje kdykoli

Snímek 10

10

Pravá myš – Nový – Sloţka a vznikne Nová sloţka

Snímek 11

11

Pravá myš na sloţce Nová sloţka a dáme Přejmenovat

Snímek 12

12

Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Práce se složkami a soubory
- základní pojmy informatiky –složky, soubory
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Základní pojmy v informatice –II.

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Opakování - 4 základní pojmy
1. Ikona: je jakýkoliv obrázek na ploše přes který dvojklikem
můţete otevřít jednu z níţe uvedených moţností

2. Zástupce: Poznáme tak, ţe vlevo dole je šipka, tato

ikona, není ani soubor ani sloţka, má za úkol nám zjednodušit
přístup nejčastěji k nějakému programu, nebo moţno i k
souboru nebo sloţce…. Kdyţ ho smaţeme o nic nepřijdeme,
jenom budeme déle hledat daný program, sloţku nebo soubor

3. Složka: Tu si můţeme představit jako Vaši knihovničku s
poličkami, slouţí k roztřídění Vašich knih (souborů), v jedné
poličce máte učebnice do školy, v druhé pohádky, ve třetí
westerny, ve čtvrté červenou knihovnu a hned víte do, které
poličky máte sáhnout – v počítači si ji i pojmenujete dle sebe

4. Soubor: Je vlastně ta kniha, zde se dočtete nějaké nové
informace – vypadají různě dle programu př. soubor videa

Snímek 3

3

Otevřeme sloţku Dokumenty

jpg
doc
ppt
xls
pdf
V dokumentech najdeme různé sloţky – poličky pro vaše soubory
– knihy, sloţka Bobo, tam si ukládám vše co jsem udělal
Dále zde vidíte různé typy souborů – nejčastěji pouţívané typy tu
máte jako ukázku – prezentace - ppt , fotka - jpg, word – doc text, excel- xls - tabulka, Pdf- formát textu co nejde přepisovat.

Snímek 4

4

Textový soubor – Program Word

Snímek 5

5

Power Pointová Prezentace

Snímek 6

6

Obrázek – otevře se program pro
prohlíţení a úpravu obrázků

Snímek 7

7

Excel – otevře se program na úpravu tabulek pro
různé výpočty

Snímek 8

8

Pokud někomu chcete předat soubor, ale
nechcete, aby Vám do něho někdo
zapisoval – uloţíte ho jako pdf

Snímek 9

9

Kopírování – soubor se zdvojí
Kliknu na soubor nebo sloţku, které chci kopírovat
- dáme pravé tlačítko myši – kopírovat … v nové sloţce pravé tlačítko myši – vloţit
- po označení souborů taţením myše CTRL+C … v nové sloţce CTRL+V
- (CTRL+A označí vše, CTRL + levé kliky = výběr na přeskáčku)
- označ myší příslušné soubory a taţením při stisknutém levém tlačítku myši a
při drţení CTRL z okna do nové sloţky

Snímek 10

10

• Přesouvání souborů
▫ Pravé tlačítko myši – vybereme, ale vyjmout, pak
se přesuneme do sloţky kam máme soubor
přesunout, dáme znovu pravé tlačítko myši a
dáme vloţit
▫ Klávesové zkratky – CTRL+X – vyjmout,
přesuneme se na místo, kam chceme přesunout
dáme CTRL + V
▫ označ myší příslušné soubory a taţením z okna do
nové sloţky při stisknutém levém tlačítku myši

Snímek 11

11

Odstranění souborů
▫ pravé tlačítko myši – odstranit
▫ označ myší příslušné soubory a stiskni
DELETE
▫ označ myší příslušné soubory a taţením je
přesuň do KOŠE
• Vlastnosti
▫ Kdyţ chceme zjistit, jaké vlastnosti má soubor
– velikost, kdy byl vytvořen, kdy změněn,
naposled otevřen, jestli je jen pro čtení – pak
nejde do něj zapisovat a nebo můţete nastavit,
aby se skrýval, klikneme na souboru pravou
myší, vybereme vlastnosti – záloţku obecné

Snímek 12

12

Snímek 13

13

Zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki
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Základní operace se složkami a soubory
- základní operace se složkami a soubory
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Informace a Internet

Bohumil Bareš

Snímek 2

Informace
• V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj
o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm
probíhajících – teď se učím – tak informuju rodiče, kdyţ
se zeptají co děláš – předáš informaci
• V IKT tvoří informaci kódovaná data, která lze vysílat,
přijímat, uchovávat a zpracovávat technickými
prostředky.
• Informace měla by být:
▫
▫
▫
▫
▫

Pravdivá – opravdu se učíš ?
srozumitelná - různé řeči, různé kódy, šifrování,
včasná,
relevantní, česky souvztaţná - ne „já o koze, ty o voze“,
etická - platí jen pro mezilidské vztahy. Není to podmínka
nutná, jako předchozí, ale ţádoucí.

Snímek 3

3

Internet
• celosvětový systém navzájem
propojených počítačových sítí – jednu máme ve
škole - („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače
komunikují pomocí tak zvaných protokolů
(vlastně překladačů, aby si počítače ze všech
zemí na Světě rozuměly).
• Společným cílem všech lidí vyuţívajících
Internet je bezproblémová komunikace
(výměna dat).

Snímek 4

4

WWW - World Wide Web
• Je nejznámější sluţba poskytovaná v rámci
Internetu – jde o kombinaci textu, grafiky a
multimédií, propojených hypertextovými odkazy –
www.zsjiraskova.cz a e-mail (elektronická pošta),
avšak nalezneme v něm i desítky dalších.
.

Snímek 5

5

Takto sloţitě vypadá síť kolem
vyhledávače Google

Snímek 6

6

Vznik, přenos, zpracování, distribuce
Zkrácený tvar informace - info vznikl aţ ve 20.
století v angličtině.
Vědecký zájem o informaci začíná také aţ ve 20.
století v souvislosti s elektronickou komunikací
a počítači.
Základním modelem pro přenos informace je
soustava vysílač (kodér) př. Internetová stránka
www.seznam.cz – kanál – síť -( musí se od
zdroje šířit do Vašeho PC) – přijímač (dekodér)
– Váš internetový prohlíţeč

Snímek 7

7

Internet - přenos

Snímek 8

8

Charakteristika Internetu
• Kaţdý počítač připojený k Internetu má v rámci
rodiny protokolů svoji IP adresu ( je to číslo,
které jednoznačně počítač v síti – přesná
adresa).
• Pro snadnější zapamatování se místo IP adres
pouţívají doménová jména, například:
www.wikipedia.org, www.superhry.cz,

Snímek 9

9

Zdroje:
• www.seznam.cz
• www.wikipedia.cz
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Informace a internet
- základní operace s internetem
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Informace a Internet

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Internet
• Internet je skvělé místo poznávání všeho
moţného, chatování s lidmi z celého světa,
nalézání nových přátel a skvělé zábavy
• Internet je místo vzdělávání, najdeme zde
články, obrázky, videa prakticky k jakékoliv látce
• Pozor však na pravdivost informací, na internet
můţe vyvěsit informaci prakticky kdokoliv a tak
je důleţité vědět, kterým informacím můţeme
věřit, které stránky jsou spravované odborníky
nebo si informaci musíme ověřit na více
stránkách nebo doma v nějaké encyklopedii

Snímek 3

3

Při pohybu na internetu buďte opatrní - můţete
dost riskovat, pokud nedodrţíte některá prostá
pravidla:
• Neuváděj nikde své osobní údaje (jméno, adresu). Je to jako dávat někomu
klíče od bytu!
• Osobní heslo chrání tvé soukromí, drž ho proto v tajnosti a nikomu ho
nesděluj - dokonce ani svému nejlepšímu příteli nebo někomu, kdo se tváří
úředně.
• Nacházet kamarády on line je bezva, ale řekni raději rodičům, s kým ses
skamarádil a kdo jsou tví noví přátelé.
• Pokud se chceš setkat s někým, koho jsi poznal na internetu, požádej rodiče
o svolení a nechoď na schůzku bez doprovodu dospělého.
• Je spousta prima věcí na netu, ale je tam také mnoho špatného! Proto vždy
řekni rodičům nebo učiteli, pokud uvidíš něco, po čem se cítíš trapně.
• Chatování může být zábavné, ale nemusíš v diskuzní místnosti zůstávat,
pokud se tam cítíš trapně nebo ohroženě. Pamatuj, ty tomu velíš!

Snímek 4

4

Desatero bezpečného internetu
1.

Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.

2.

Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.

3.

Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému
kamarádovi.

4.

Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.

5.

Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu
jinému.

6.

Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť
webovou stránku.

7.

Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

8.

Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé
adresy.

9.

Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav

Snímek 5

5

Listina dětských práv na internetu
• Mám právo bádat, učit se a užívat si na internetu všechny dobré věci pro
děti.
• Mám právo uchovávat veškerou informaci o sobě v tajnosti.
• Mám právo, aby mne nikdo neobtěžoval a netrápil.
• Mám právo ignorovat e-maily a zprávy od lidí, které neznám nebo kterým
nevěřím.
• Mám právo nevyplňovat na internetu žádné formuláře a neodpovídat na
otázky.
• Mám právo vždy požádat rodiče nebo vychovatele o pomoc.
• Mám právo nahlásit každého, kdo se podle mého názoru chová divně nebo
dává divné otázky.
• Mám právo necítit se provinile, když se na obrazovce počítače objeví
odporné věci.
• Mám právo, aby mi lidé na internetu prokazovali respekt.
• Na internetu mám právo cítit se bezpečně a být v bezpečí!

Snímek 6

6

Máš svá práva! Poznej svá práva a požaduj
od ostatních, aby je respektovali.
• Neškodí dát vědět rodičům nebo vychovatelům,
co děláš. Moţná si všimneš, ţe aţ si uvědomí, jak
odpovědně se na Netu chováš, budou klidnější.
• Internet je dobrý rádce, ale pokud nedodrţuješ
pravidla je to nebezpečný našeptávač!

Snímek 7

7

Zdroje:
•
•
•
•
•

www.seznam.cz
www.wikipedia.cz
www.icra.org
www.saferinternet.cz
http://www.seznamsebezpecne.cz
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Internet - úvod
- vysvětlit jak pracuje internet
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Informace – vyhledávání informací

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Orientace na Internetu –
Abychom se dostali k informacím, které hledáme,
pouţíváme tzv. odkazy několika způsoby:

• Internetový katalog – seznam logicky roztříděných
odkazů, udrţovaný obvykle ručně. Například:
▫ Centrum.cz
▫ Yahoo! – katalog (obsahuje i vyhledávač)

• Internetový vyhledávač – automatizovaný systém
pro hledání podle výskytu zadaných slov. Například:
▫ https://www.google.cz/ - je v současnosti
nejpouţívanější
▫ http://www.seznam.cz/
▫ http://www.bing.com/?cc=cz

Snímek 3

3

Internetový vyhledávač
• je sluţba, která umoţňuje na Internetu najít webové
stránky, které obsahují poţadované informace.
• Uţivatel zadává do rozhraní vyhledávače
klíčová slova, která charakterizují hledanou
informaci, a vyhledávač obratem na základě
své databáze vypisuje seznam odkazů na stránky,
které hledané informace obsahují (text, obrázky
nebo jiné typy informací).
• Databáze je udrţována převáţně automaticky na
rozdíl od internetových katalogů, které jsou
udrţovány převáţně ručně.
• Cílem vyhledávačů je poskytnout uţivateli při
odpovědi na dotaz co nejpřesnější informace

Snímek 4

4

Hledání - Pomocí internetové adresy
• Zadává se do řádku adresa v internetovém
prohlížeči

• Nejsou povoleny české znaky (háčky, čárky) a
mezery.
• Pokud adresu neznáme, lze ji v některých
případech logicky odvodit

Snímek 5

5

Příklady internetových adres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.seznam.cz
www.mapy.cz
www.cuzk.cz/
www.jizdnirady.cz
www.benesov-city.cz/
www.wikipedia.cz
www.knihovna-benesov.cz/
www.cact.cz/noviny/
www.hrady.cz/
www.hedvabnastezka.cz

Snímek 6

6

Neznáme-li internetovou adresu
použijeme
• Katalogový vyhledávač
▫ Obsahuje odkazy na stránky,které jsou roztříděny
podle témat – firmy, školy, mapy, denní tisk,
počasí, zboží, …

• Fulltextový vyhledávač
▫ Pomocí klíčových slov – cílem je zvolit co
nejpřesnější klíčové slovo, které nejlépe

charakterizuje hledanou věc.

Snímek 7

7

Úkoly
1. Do adresního řádku zadávej následující
internetové adresy a prohlédni si zobrazené
stránky
http://www.knihovna-benesov.cz/
Zjistěte jestli v Benešovské knihovně mají knihu:
Tisíc a půl dobrodruţství, kdo jí napsal ?

Snímek 8

8

2. Pomocí katalogového vyhledávače najdi
program kin ve svém městě
▫ Ve vyhledávači například www.seznam.cz, zde v
levém horní části, kde je katalog informací klikni
slovíčko vše a otevři nabídku KINA, zobrazí se
následující tabulka

Vyber své město

Vyber svůj kraj

Snímek 9

9

Do fulltextového vyhledávače nejdříve
zadej tato dvě slova Karel May

Snímek 10

10
To samé na www.google.cz

Snímek 11

11

Najděte na mapách naší školu
Jděte na stránku www.mapy.cz, zde zadejte vyhledat na mapě ZŠ jiráskova
888 BENEŠOV A ZVĚTŠETE MAPU NA VELIKOST satelitního snímku

Snímek 12

12

www.mapy.cz –
najdeme si Botanickou zahradu v Trója

Snímek 13

13

www.jizdnirady.cz – zkuste najít cestu

Vyber dopravní prostředek

Odkud
Kam – MHD Botanická zahrada Trója

Kdy – neděle v 8 ráno

Snímek 14

14

Úkoly - Najděte informace o:
Postupně zadávej různá klíčová slova a sleduj, kdy
je výsledek zobrazených informací nejpřesnější a
nejvíce odpovídá tvému hledanému dotazu
• čeledi - Kaktusovité
• Zámku Konopiště
• Skleníku Fatamorgána
• Městě či vesnici ve kterém žijete
• našem hlavním městě
• svém oblíbeném zvířátku
• nebo si vyhledej a zapiš zajímavosti k některému z
aktuálně probíraných témat z vlastivědy a
přírodovědy

Snímek 15

15

Zdroje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.seznam.cz
www.mapy.cz
www.cuzk.cz/
www.jizdnirady.cz
www.benesov-city.cz/
www.wikipedia.cz
www.knihovna-benesov.cz/
www.cact.cz/noviny/
www.hrady.cz/
www.hedvabnastezka.cz
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Metody a nástroje vyhledávání informací
- základní operace s vyhledáváním informací
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Počítačové sítě

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Jak vytvořím počítačovou síť?
• Počítačová síť vznikne propojením počítačů a
jiné kancelářské techniky (tiskárna, kopírka, TV)
pomocí síťových karet, kabelů a spojovacích
zařízení (switch, router, vysílače).
• Výhodou je například, ţe ze všech počítačů
můţeme tisknout na jedné tiskárně, můţeme
ukládat filmy a hudbu do sdílené sloţky jednoho
počítače, sdílet navzájem data, přistupovat k
internetu přes jeden router a podobně.

Snímek 3

3

Aktivní síťové prvky
• Switch (přepínač) je zařízení, které obsahuje
mnoţství portů, do kterých se připojují počítače
v síti a jiná síťová zařízení. Switche se rovněţ dají
spojovat navzájem mezi sebou. Některé jsou
automaty, jiné jsou programovatelné

http://www.frontierpc.com
http://www.resolveitonline.net

Snímek 4

4

Aktivní síťové prvky
Router (směrovač) je zařízení, které spojuje dvě
rozdílné sítě a přenáší mezi nimi data.
Je programovatelný, má spoustu síťových funkcí
(např. WiFi) a nastavení
www.alfacom
puter.cz

http://en.wikipedia.org

Snímek 5

5

Kabelové připojení k síti
• K vytvoření malých sítí (domácnosti, školy,
firmy) se pouţívají nejčastěji metalické kabely
zakončené konektory RJ45. Jeden konec kabelu
je zapojen do síťové karty v PC, druhý do switche
či routeru. Na větší vzdálenosti se pouţívají
optické kabely

http://www.123rf.com/
http://desktopia.net
http://commons.wikimedia.org

Snímek 6

6

Bezdrátové připojení k síti
WiFi je označení pro bezdrátovou komunikaci v
počítačových sítích (téţ Wireless LAN, WLAN).
V domácnostech zprostředkovává WiFi zpravidla
router.

http://www.usr-emea.com

Snímek 7

7

Základní druhy sítí
Síť PEER TO PEER (PEER = rovný) – síť
několika plnohodnotných počítačů nezávislých na
serveru. Server vůbec nemusí být přítomen.
Síť KLIENT- SERVER – skládá se z centrálního
počítače „serveru“ a dalších počítačů, kterým se
říká „stanice“. Stanice jsou na serveru částečně
nebo úplně závislé.
Server je počítač, který poskytuje stanicím
sluţby, jako jsou sdílení dat, úschova dat, přístup k
Internetu, komunikaci, posílání e-mailů a
podobně.

Snímek 8

8

Dělení sítí z hlediska velikosti
LAN (Local Area Network) - lokální (místní)
počítačová síť. Například v podniku, firmě, škole,
domácnosti.
MAN (Metropolitan Area Network) - metropolitní
síť. Pracuje vysokou rychlostí a schopná přenášet data
na vzdálenost aţ 80 km. Propojuje například několik
budov (škol) v jednom městě, případně mezi městy.
WAN (Wide Area Network) rozlehlá síť. Vznikne
spojováním menších sítí (LAN, MAN) do větších celků.
Vedou např. přes celý stát (síť státní veřejné správy)
nebo přes celé kontinenty.
WWW (World Wide Web) – Celosvětová síť
(Internet).

Snímek 9

9

Schéma zapojení malé domácí
počítačové sítě

Snímek 10

10

Zdroje:
1. http://alik.idnes.cz/alik.asp?y=alik/pravidlachovani.htm
2. http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZ
ak/Index.htm
3. http://tn.nova.cz/zpravy/zajimavosti/pozornovy-virus-otevrete-e-mail-a-znicipocitac.html
4. http://www.bastleni.eu/vypocetnitechnika/88-udrzba-pocitace
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Počítačové sítě
- vysvětlit jak fungují počítačové sítě
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Komunikace – telefonování

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Komunikace
• Dorozumívání – nejčastějším způsobem takové
komunikace bývá lidská řeč a písmo.
• Podle prostředku komunikace:
▫ verbální komunikace – slovní komunikace, tedy
komunikace slovem či písmem
▫ neverbální komunikace - dorozumívání beze slov
(např. mimika, haptika, gestikulace atd.)
▫ Vizuální komunikace – komunikace
prostřednictvím
vizuálních médií (tiskoviny, Internet, reklamní po
utače, orientační tabule, dopravní značení, tištěné
ovládací prvky…) zejména v
oblasti grafického a informačního designu.

Snímek 3

3

Práce na PC
•
•
•
•

Pracujte ve dvojicích.
Nejprve si najděte tuto adresu www.wikipedie.cz
Zadejte v hledání výraz telefon.
Čtěte si článek a hledejte odpovědi na následující
otázky. Odpovědi zapište DO MEILU.
▫
▫
▫
▫

Z jakých slov vznikl název telefon?
Komu je obvykle přisuzován vynález telefonu?
Ve kterém roce a kde to bylo?
Z čeho byl vyroben první telefon a co připomínal?
Nakreslete, jak si ho podle popisu představujete?

Snímek 4

4

• Přečtete si znovu Historii telefonů v článku na
Wikipedii.
• Klikněte na jméno Alexander Graham Bell.
V článku si najdi obrázek vynálezce a jeho
prvního telefonu.
• Podívejte se, jak se do něj mluvilo.
• Ze kterého roku tento obrázek pochází?

Snímek 5

5

Prohlédněte si na následujících obrázcích, jak
telefony dříve vypadaly a srovnejte je s dnešními
typy. Co vás zaujalo?

Snímek 6

6

Dnešní telefon – co všechno umí ?
Telefon je telekomunikační přístroj, které přenáší hovor
prostřednictvím elektrických signálů.

Odpovědi na otázky zašlete na e-meil ukolybares@seznam.cz
NEZAPOMEŇTE SE PODEPSAT

Snímek 7

7

Zdroje:
• www.seznam.cz
• http://cs.wikipedia.org/wiki/
• <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Telephone_
01_gnangarra.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old
_Ericsson_Phone.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0
%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0
%BE%D0%BD_1.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TalA
utoMusTelephoneCandlestick.jpg>
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Komunikace - telefonování
- základní vývoj telefonování
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Komunikace – internet (e-mail)

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Komunikace
• Dorozumívání – nejčastějším způsobem takové
komunikace bývá lidská řeč a písmo.
• Podle prostředku komunikace:
▫ verbální komunikace – slovní komunikace, tedy
komunikace slovem či písmem
▫ neverbální komunikace - dorozumívání beze slov
(např. mimika, haptika, gestikulace atd.)
▫ Vizuální komunikace – komunikace
prostřednictvím
vizuálních médií (tiskoviny, Internet, reklamní po
utače, orientační tabule, dopravní značení, tištěné
ovládací prvky…) zejména v
oblasti grafického a informačního designu.

Snímek 3

3

E-mail
• Elektronická pošta, zkráceně e-mail je
způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv
přes elektronické komunikační systémy.
• E-mailové sluţby se poprvé rozšířily mezi
veřejnost aţ díky vzniku jedné z prvních volných
e-mailových sluţeb Hotmail v roce 1996.
• Tu po jejím celosvětovém úspěchu zakoupila
firma Microsoft a později vznikly i další nyní
známé sluţby.

Snímek 4

4

Postup při posílání a přijímání

Snímek 5

5

Levá část meilu
• Vlevo máme základní tlačítka a sloţky
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Nová zpráva – napsaní zprávy
Odeslané – zde vidíme odeslané zprávy
Rozepsané – zde jsou nedopsané zprávy
Archiv – zprávy, které si chceme uchovat
Spam – nevyţádaná pošta
Koš – smazaná pošta – je třeba vysypávat
Označené –označíme si důleţité zprávy
Složky – můţeme si vytvořit vlastní sloţky –
například úkoly od ţáků
▫ Kontakty – zde můţete mít e-meily na
kamarády

Snímek 6

6

E-mail si můţeme nastavit dle
vlastních představ

Snímek 7

7

Přijatý e-meil
Po otevření můţeme e-meil, přeposlat někomu dál, odpovědět jen tomu, kdo
Vám e-meil poslal nebo odpovědět všem komu odesilatel zprávu poslal
Tlačítko Přesunout – třeba do Archívu, Označit – důleţité zprávy, Smazat –
dáme e-meil do koše a Spam – neotvírejte neznámé e-meily (nevyţádanou poštu)

Snímek 8

8

Zdroje:
• www.seznam.cz
• http://cs.wikipedia.org/wiki/
• <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Telephone_
01_gnangarra.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old
_Ericsson_Phone.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0
%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0
%BE%D0%BD_1.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TalA
utoMusTelephoneCandlestick.jpg>
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Komunikace – e-mail
- pracovat s e-meilem
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Komunikace – internet (chat, skype)

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

Komunikace
• Dorozumívání – nejčastějším způsobem takové
komunikace bývá lidská řeč a písmo.
• Podle prostředku komunikace:
▫ verbální komunikace – slovní komunikace, tedy
komunikace slovem či písmem
▫ neverbální komunikace - dorozumívání beze slov
(např. mimika, haptika, gestikulace atd.)
▫ Vizuální komunikace – komunikace
prostřednictvím
vizuálních médií (tiskoviny, Internet, reklamní po
utače, orientační tabule, dopravní značení, tištěné
ovládací prvky…) zejména v
oblasti grafického a informačního designu.

Snímek 3

3

Chat
• je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo
více lidí prostřednictvím komunikační sítě.
• Uskutečňuje se vţdy v reálném čase.
• V uţším smyslu se při chatu komunikuje formou
psaného textu.
• Slovo chat se v angličtině běţně pouţívá pro
klábosení, pokec, přátelský rozhovor.
• Audiochat – komunikace s vyuţitím i zvuku
• Videochat – komunikace s vyuţitím i obrazu

Snímek 4

4

Facebook – pozor je aţ od 13 let
Dnes nejvíce chatujete asi přes tzv. sociální sítě, jako je Facebook.
Zde si zadáte přátele se kterýma pak můţete, chatovat….. Vpravo dole vidíte
kolik je právě přátel online a vedle vidíte okno, s kým si chatuji…….

Snímek 5

5

Chat na lidech na seznamu
Nečetujte nikdy s neznámými lidmi, nevíte, kdo se za přezdívkou můţe
skrývat !!!
Za přezdívkou beruška můţe být čmelák!!!!!

Snímek 6

6

Skype
• Skype (vyslovuj ˈ
skaɪp) je program ve kterém
přímo komunikují dva i více přátel,
• umoţňuje provozovat internetovou
telefonii (VoIP) a videohovory,
• Sleduje, kdo je připojen a s kým se lze spojit
• Umoţňuje i přenos souborů
• Tento způsob mi vyhovuje můţu přímo sledovat
toho s kým mluvím, můţe mi ukázat výhled na
nejvyšší horu Evropy z okna jeho bytu a je to
přímá komunikace jen se známým člověkem

Snímek 7

7
Vybereme si přítele s kterým si budeme skypovat a zavoláme mu, pokud máme oba
videokameru můţeme zmáčknout tlačítko videohovor a přímo se uvidíme. Pokud
chceme skype vyuţít jako chat napíšeme zprávu do spodního políčka zmáčkneme
odeslat, vlevo vidíme kontakty přátel, kdo je zelený je online……..

Snímek 8

8

Zdroje:
• www.seznam.cz
• http://cs.wikipedia.org/wiki/
• <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Telephone_
01_gnangarra.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old
_Ericsson_Phone.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0
%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0
%BE%D0%BD_1.jpg>
• <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TalA
utoMusTelephoneCandlestick.jpg>
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Komunikace – chat a skype
- komunikovat pomocí chatu a skype
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Autorské dílo

Bohumil Bareš

Snímek 2

2

DEFINICE DÍLA
• Autorský zákon (dále AZ) definuje dílo jako dílo
literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké,
které je jedinečným výsledkem tvůrčí
činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli
objektivně vnímatelné podobě včetně podoby
elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na
jeho rozsah, účel nebo význam.
• Autorským zákonem je tedy chráněno dílo
v jakékoliv podobě, ať uţ se jedná o text, obraz,
nahrávku nebo kupříkladu prezentaci
v programu MS Office PowerPoint.

Snímek 3

3

Užití děl
• Obecně platí zásada, ţe dílo nebo jeho část není
moţné bez souhlasu autora (licence) jakkoliv
uţít, to znamená, ţe jej není moţné
rozmnoţovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat,
vystavovat nebo sdělovat veřejnosti.
• Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek,
které umoţňují dílo nebo jeho část za jistých
podmínek uţít.
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Užití pro osobní potřebu
• Dle § 30 autorského zákona lze pro osobní potřebu
zhotovit jakýkoliv záznam, rozmnoţeninu nebo
napodobeninu díla, aniţ by byly jakkoliv porušeny
právní předpisy.
• Toto ustanovení má význam pro vedení soukromého
výzkumu nebo pro studenty, kteří si shromaţďují
studijní materiály.
• Je nutno upozornit, ţe toto pravidlo se nevztahuje
na počítačové programy.
• Dále je potřeba zdůraznit, ţe rozmnoţeninu (kopii)
pořízenou pro osobní potřebu není dovoleno dál šířit
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Rozmnožování na papír nebo
podobný podklad
• Zhotovení tiskové rozmnoženiny díla na papír nebo podobný
podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem
s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný
notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického.
• Toto ustanovení je výhodné pro studenty, kteří si tak mohou
svobodně kopírovat jakýkoliv studijní materiál.
• Vyučující, kteří chtějí studijní materiály nakopírovat pro
potřeby výuky, se mohou opřít o bod b), musí však naplňovat
základní pravidlo, ţe při takovém uţití díla nebudou
nepřiměřeně dotčeny zájmy autora, proto lze doporučit, aby
byla tato výjimka vyuţívána pouze v minimální a nezbytné
míře.
• Pokud by tedy výuka vyţadovala, aby studenti pracovali s větší
částí díla nebo celým dílem, lze doporučit, aby si studenti toto
dílo okopírovali v knihovně sami (reţim rozmnoţeniny pro
osobní potřebu).
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Citace
• Pro někoho ale můţe být překvapivé, ţe citovat lze jakékoliv
dílo, tedy nejen text, ale kupříkladu i ilustraci, nákres,
fotografii nebo dokonce hudební či audiovizuální záznam.
• Právní úprava citací je následující: Do práva autorského
nezasahuje ten, kdo

▫ užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných
autorů ve svém díle,
▫ užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo
recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby
a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu
vyžadovaném konkrétním účelem,
▫ užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém
výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého
hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne
rozsah odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno
uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní,
nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost,
a dále název díla a pramen.

Snímek 7
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• Text
▫ Kaţdá část textu, kterou jste sami nevytvořili (např. úryvek
z knih, článků aj.), podléhá autorskému zákonu (autorský
zákon č. 121/2000 Sb., § 31 odstavec a), který uvádí
moţnost nakládat se zveřejněnými autorskými díly v
odůvodnitelné moţné míře ve svém vlastním díle.
▫ Chcete-li pouţít úryvek textu z tištěného nebo
elektronického zdroje, je nutné u kaţdého díla řádně uvést
všechny pouţité zdroje – citaci. Forma kaţdé citace musí
odpovídat stanoveným normám – přesný popis, jak správně
citovat texty z tištěných a elektronických zdrojů, najdete v
dokumentu Bibliografické citace.

• Foto, audio a video soubory
▫ Ostatní části (fotky, obrázky, ilustrace, audio a video části)
lze v příspěvcích pouţít, pakliţe jsou zaručena autorská
práva (autor souhlasí s publikováním na Metodickém
portálu).

Snímek 8
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• Existují dvě možnosti zajištění autorských práv u
materiálu, který není vaším dílem:
▫ 1. Autor či nakladatel díla vám poskytne písemný souhlas se
zveřejněním na Metodickém portálu. V tomto případě je
nutné nejen tuto skutečnost uvést u příslušného materiálu
(např. Autor Petr Novák souhlasí se zveřejněním na
Metodickém portálu.), ale je rovněţ nezbytně nutné tento
písemný souhlas (např. e-mailem) přeposlat nám.
▫ 2. Pouţijete takový materiál, který je nabízen na internetu
pod licencí, která umoţňuje jeho další komerční pouţití (v
případě článků a DUMů) nebo jeho další nekomerční
pouţití (v případě ostatních částí portálu). V tomto případě
uvedete u materiálu přesnou URL adresu, kde lze daný
materiál nalézt, a licenci, pod kterou je publikován.

• V dokumentu Otevřené galerie naleznete odkazy na
galerie, které jsou obvykle označovány jako Open Source
či otevřené. Z těchto galerií je moţno čerpat některé
uveřejněné materiály ke komerčním účelům.

Snímek 9

9

Citace obrazového materiálu
• Na citaci obrazového materiálu jsou kladeny zvláštní
nároky. Pakliţe citujete obrázek z Otevřených galerií,
musíte uvést citaci. Ta by měla, v ideálním případě,
odpovídat citaci Webové stránky (příklad níţe). V
minimální podobělze obrázek citovat tak,
ţe uvedete datum vloţení obrázku do Vašeho
materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný,
a URL adresu zdroje.
• U obrázků ze
Zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
pouţijte odkaz na stránku, která obsahuje veškeré
informace o zvoleném obrázku
(např. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrai
tOfAnIguana.jpg nikoliv
jen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3
/33/PortraitOfAnIguana.jpg ).

Snímek 10
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Zdroje:
1. http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/
2. http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/http://aut
ori.rvp.cz/obecne-informace/autorskapravidla
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Autorské právo
- vysvětlit co je to autorské dílo
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Internet– přenos dat

Bohumil Bareš

Snímek 2
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Přenos dat – pomocí E-meilu
Jak vidíte k e-meilu můţete přiloţit různé soubory, jako je obrázek, pdf soubor,
prezentaci o Mexiku, wordový dokument, excelová tabulka či internetová stránka.
Velikost souboru je však omezena a tak větší soubory se musí posílat př. přes úschovnu.
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Úschovna – www.uschovna.cz
• Úschovna nabízí snadný způsob zaslání Vašich dat, a
to aţ do velikosti 300 MB úplně zdarma!
• Stačí zde Vaši zásilku uloţit a Vámi zadaní adresáti
obdrţí e-mail s návodem, jak si ji po dobu 14ti dnů
mohou aţ 30x stáhnout.
• Data zaslaná přes Úschovnu jsou doručena rychle,
bezpečně a diskrétně pouze těm, které si zvolíte.
• Úschovna nabízí aţ 2GB prostoru a aţ 100 stáhnutí
během 90ti dnů. Je to však jiţ placený produkt stačí si zásilku jednorázově předplatit pomocí SMS.
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Úschovna – úvodní obrazovka

Snímek 5

5

Poslat zásilku

Snímek 6

6
Jak vidíte pokud soubory jsou větší neţ 300 MB, vyzve Vás úschovna o zaslání
peněz, pokud je to pod 300 MB proběhne nahrávání a odešlou se zprávy o
uloţení na všechny e-meily v úschovně napsané.

Snímek 7
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Po odeslání je vidět průběh nahrávání

Snímek 8

8
Na e-meilu kliknete na odkaz na zásilku, otevře se zásilka a můţete stáhnout
vybrané soubory do Vašeho počítače.

Snímek 9
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Zdroje:
• www.seznam.cz
• www.uschovna.cz
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Internet –přenos dat
- přenášet přes internet větší balík dat
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

Snímek 1

ZŠ Benešov, Jiráskova 888
Informační a komunikační
technologie 5. – 9. ročník
Malování
- aplikace, součást OS MS Windows

Bohumil Bareš
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Popis
• Jde o jednoduchý grafický program určený ke tvorbě
obrázků ručním kreslením nebo pro editaci
existujícího obrázku
• Je to program bitmapový - pracuje s jednotlivými
body obrázku jde tedy o mozaiku bodů, tzv. bitovou
mapu neboli bitmapu (téţ rastr)
• Program Malování najdete v příslušenství systémů
Windows -(Start/Programy/Příslušenství/Malování).
• Kaţdý bod je definován svou pozicí a barvou -počítač
si musí pamatovat tyto informace pro kaţdý bod, coţ
ovlivňuje velikost souboru úměrně s rozměry obrázku.

Snímek 3
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• Počítač si musí pamatovat tyto informace pro
kaţdý bod, coţ ovlivňuje velikost souboru úměrně
s rozměry obrázku
• Pokud obrázek uloţený v menším rozlišení
zvětšíme, utrpí tím kvalita zobrazení

Snímek 4
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OKNO PROGRAMU MALOVÁNÍ
Panel nabídek

Panel nástrojů

Plátno

Barva popředí a pozadí
Panel barev
Stavový řádek

Snímek 5
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Panely nástrojů
Výběr nepravidelné oblasti

Výběr pravidelné oblasti

Guma (i barevná guma)

Plechovka
– vyplní uzavřenou oblast barvou
Lupa – přiblíţí část obrázku

Kapátko – nabírá barvu
Tuţka – ostré čáry volného tvaru

Štětec – různě silné čáry
Text – psaní do obrázku

Sprej – stříká část mlhy
Úsečka
Obdélník

Křivka
Mnohoúhelník

Elipsa

Zaoblený obdélník

Snímek 6
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PANEL BAREV
• Barva popředí a pozadí
▫ – horní čtvereček ukazuje právě zvolenou barvu
nástroje, dolní ukazuje barvu pozadí.
▫ Barva popředí = barva nástroje, pouţívá se pro čáry,
okraje tvarů a text.
▫ Barva pozadí se pouţívá pro výplň vnitřní části
uzavřených tvarů, pozadí textových rámečků a při
pouţití gumy.

• Nastavení:
▫ barva nástroje – levým tlačítkem myši klik na
poţadovanou barvu v Paletě barev
▫ barva pozadí – pravým tlačítkem myši klik na
poţadovanou barvu v Paletě barev

Snímek 7
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NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRÁZKU
• Velikost (rozměry) obrázku je dána na pracovní
ploše bílým obdélníkem (Plátno)
• Zadání rozměrů:
▫ taţením myši za úchopové body (malé čtverečky
na okrajích bílého obdélníku pracovní plochy)
▫ zadáním rozměrů v dialogovém okně (nabídka
Obrázek-Atributy-nastavit Jednotky, pak Výška,
Šířka, vše potvrdit OK)
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KRESLENÍ ČAR
• Čáry volného tvaru
▫ nástroj Tuţka (ostré čáry)
▫ nástroj Štětec (lze vybrat tvar štětce a tloušťku)

• Přímé čáry – nástroj Úsečka
• Křivky – nástroj Křivka
• Změna barvy existující čáry
▫ 1. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Plechovka.
▫ 2. Na panelu barev klepněte na poţadovanou barvu.
▫ 3. Klepněte na čáru, kterou chcete změnit.

Snímek 9
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KRESLENÍ UZAVŘENÝCH TVARŮ
• Obdélník, elipsa, obdélník se zaoblenými rohy
▫ Poznámka: Pravidelný tvar (kruh, čtverec, čtverec
se zaoblenými rohy) nakreslíte, kdyţ při taţení
ukazatele myši přidrţíte klávesu SHIFT.

• Mnohoúhelník
▫ Zvolíme nástroj mnohoúleník a barvu
▫ Nastavíte ukazovátko do výchozího bodu a
nakreslete první stranu mnohoúhelníku
▫ Postupně nastavte ukazovátko na vrcholy
mnohoúhelníku a klikněte
▫ U posledního vrcholu dvakrát klikněte

Snímek 10

10

MAZÁNÍ ČÁSTI OBRÁZKU
• Guma – odstraní např. špatně nakreslenou čáru (lze
nastavit její tloušťku, píše po pracovní ploše barvou
pozadí)
• Výběr – umoţní odstranění větší části obrázku (označí
část obrázku a klávesou Delete ji pak odstraníme)
• Poznámka: Barevná guma – při gumování levým
tlačítkem myši gumujete vše, při pouţití pravého
tlačítka myši gumujete pouze tu barvu, která je
nastavena jako barva nástroje (popředí).

Snímek 11
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VYPLNĚNÍ PLOCHY NEBO OBJEKTU BARVOU

• nástroj Plechovka

▫ – kliknete na nástroj a pak levým ( barva popředí) nebo
pravým ( barva pozadí) tlačítkem myši na plochu či objekt,
který chcete vyplnit.

• Poznámka:

 Jestliţe je okraj vyplňovaného tvaru někde přerušen, dojde k rozlití
barvy výplně po celé ploše.

• nástroj Sprej

▫ 1. Klepněte na tlačítko Sprej
▫ 2. Pod panelem nástrojů klepněte na poţadovanou velikost
spreje.
▫ 3. Sprejový efekt vytvoříte přetaţením ukazatele myši přes
obrázek.

• Poznámka:

▫ Při přetahování ukazatele myši pouţívá sprej barvu popředí.
Barvu pozadí pouţijete stisknutím a podrţením pravého
tlačítka myši a přetaţením ukazatele.
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ULOŢENÍ OBRÁZKU
• Nabídka Soubor-Uloţit

▫ V horní části dialogového okna vyberete disk a sloţku, kam chcete
obrázek uloţit, v dolní části okna napíšete název obrázku a zvolíte
formát, ve kterém bude obrázek uloţen.

• Nabízí se uloţení ve formátu BMP, pak můţete zvolit úroveň
barevnosti:

▫ 24bitový rastr (tzv. pravé barvy, paleta 16,7 mil. barev). Výsledný soubor
je největší.
▫ 256barevný bitový rastr (tzv. osmibitová barva, běţná u programů pro
kancelářské aplikace)
▫ 16barevný bitový rastr (čtyřbitová barva, paleta 16 barev, dnes jiţ
zastaralá).
▫ Černobílý rastr (pouze černá a bílá barva).

• Dále lze pro uloţení pouţít formáty např. GIF (často pouţívaný pro
Internet, umoţňuje dobrou bezeztrátovou kompresi, je ideální
hlavně pro obrázky nakreslené v programu Malování nebo jiném
programu) nebo JPEG (často pouţívaný u skenovaných obrázků v
prostředí Webu).
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POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ OBRÁZKU
• Načrtněte si celý obrázek na papír a rozmyslete si
potřebnou velikost plátna.
• Nastavte velikost plátna s obrázkem a barevnost
obrázku. Rozměry zvolte malé, pro zkušební účely stačí
800 x 600 bodů.
• Uloţte obrázek na disk pod zvoleným názvem. V
průběhu práce průběţně ukládejte.
• Pomocí uvedených nástrojů programu namalujte
obrázek.
• Podrobnější popis a další moţnosti programu Malování
najdete v nabídce Nápověda - Témata nápovědy…

Snímek 14
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Malování
- základní pojmy grafiky a využít program
malování
1 vyučovací hodina
- výklad
- ukázka přímo v učebně
- práce na PC

