INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
Charakteristika vyučovacího předmětu
Předmět: Informatika
Obsahové, časové a organizační vymezení
•
realizován v 5. a 6. ročníku po jedné hodině týdně (všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro
výstup na víceleté gymnázium)
•

žáci mohou být v hodině děleni do dvou skupin. Učivo vychází z toho, že žák zvládá základy práce na počítači, úvodní opakování tuto úroveň
sjednocuje u všech žáků a vytváří tak podmínky pro zpracování projektu ročníkové práce.

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému zvládnutí práce s grafikou,
textem, tabulkami a k tvorbě prezentací. Všechny tyto nástroje se žáci učí používat pro zpracování informací, které se učí vyhledávat na Internetu.
S povinným předmětem Informatika úzce souvisí povinně volitelný předmět Informatika (8. – 9. ročník) s časovou dotací 1 hodina týdně.
Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:
Mediální výchova, Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- zadávanými úkoly jsou žáci vedeni k samostatnému objevování možností využití informačních a komunikačních technologií v praktickém životě, pro toto
poznávání využívají zkušeností s jiným SW, spolupráci s ostatními žáky, nápovědu (help) u jednotlivých programů, literaturu apod.
- tím, že žáci mohou využívat svých poznámek při praktických úkolech, se žáci učí pořizovat si takové poznámky, které jim pak pomohou při praktické práci
s technikou
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou vedeni zadáváním úloh a projektů k tvořivému přístupu při jejich řešení, učí se chápat, že v životě se při práci s informačními a komunikačními
technologiemi budou často setkávat s problémy, které nemají jen jedno správné řešení, ale že způsobů řešení je více
- vyučující v roli konzultanta - žáci jsou vedeni nejen k nalézání řešení, ale také k jeho praktickému provedení a dotažení do konce
Kompetence komunikativní
- žáci se učí pro komunikaci na dálku využívat vhodné technologie – některé práce odevzdávají prostřednictvím elektronické pošty
- při komunikaci se učí dodržovat vžité konvence a pravidla (forma vhodná pro danou technologii, náležitosti apod.)

Kompetence sociální a personální
- při práci jsou žáci vedeni ke kolegiální radě či pomoci, případně při projektech se učí pracovat v týmu, rozdělit a naplánovat si práci, hlídat časový
harmonogram apod.
- žáci jsou přizváni k hodnocení prací - žák se učí hodnotit svoji práci i práci ostatních, při vzájemné komunikaci jsou žáci vedeni k ohleduplnosti a taktu, učí
se chápat, že každý člověk je různě chápavý a zručný
Kompetence občanské
- žáci jsou seznamování s vazbami na legislativu a obecné morální zákony (SW pirátství, autorský zákon, ochrana osobních údajů, bezpečnost, hesla ...) tím,
že je musí dodržovat (citace použitého pramene, ve škole není žádný nelegální SW, žáci si chrání své heslo ...)
- při zpracovávání informací jsou žáci vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení, ke kterým se mohou dostat prostřednictvím Internetu i jinými
cestami
Kompetence pracovní
- žáci dodržují bezpečnostní a hygienická pravidla pro práci s výpočetní technikou
- žáci mohou využít ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie
Vyučovací předmět: Informatika
Ročník: 5.
Výstup

−
−
−

využívá základní standardní funkce počítače a
jeho nejběžnější periferie
respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i
software a postupuje poučení v případě jejich
závady
Chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím

Učivo

•
•
•
•
•
•
•

−
−
−

při vyhledávání informací na Internetu používá
jednoduché a vhodné cesty
vyhledává informace na portálech, v knihovnách
a databázích
komunikuje pomocí Internetu či jiných běžných
komunikačních zařízení

•
•
•
•

základní pojmy informační činnosti –
informace, informační zdroje,
informační instituce
struktura, funkce a popis počítače a
přídavných zařízení
operační systémy a jejich základní
funkce
seznámení s formáty soubor (doc, gif)
multimediální využití počítače
jednoduchá údržba počítače, postupy
při běžných problémech s hardware a
software
zásady bezpečnosti práce a prevence
zdravotních rizik spojených s
dlouhodobým využíváním výpočetní
techniky
společenský tok informací (vznik,
přenos, transformace, zpracování,
distribuce informací)
základní způsoby komunikace
(e-mail, chat, telefonování)
metody a nástroje vyhledávání
informací
formulace požadavku při vyhledávání
na Internetu, vyhledávací atributy

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

Výstup

−

Pracuje s textem a obrázkem v textovém a
grafickém editoru

Učivo

•

základní funkce textového a
grafického editoru

Mezipředmětové vztahy,
průřezová témata, projekty,
kurzy

Poznámky

