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Žákovské kompetence U�ivo - obsah P�i�azení 
pr��ezových témat 

Mezip�edm�tové 
vztahy

pokro�ile ovládá obsluhu textového editoru panely nástroj�, nabídek - jejich pokro�ilé používání
práce se styly a šablonami
typy formátování textu

Výchova k myšlení v 
evropských globálních 
souvislostech

využití osobních po�íta�� 
ve výuce p�edm�t� na 
základní škole, ovládání 
výukových program�

je schopen formátovat text a pokro�ile s nim pracovat pokro�ilé psaní textu
práce s textovými dokumenty
pokro�ilá práce s menu pro formátování 
vyhledávání funkcí pro práci s textem
gragická úprava textu
tisk

využití osobních po�íta�� 
ve výuce p�edm�t� na 
základní škole, ovládání 
výukových program�

je schopen v textovém editoru vytvo�it grafické návrhy a 
pokro�ile s nimi pracovat

principy formátování knižního textu
práce s odstavci, stránkami a kapitolami
práce s dokumentem jako celkem
využití dopl�k� textových editor� p�i formátování textu

využití osobních po�íta�� 
ve výuce p�edm�t� na 
základní škole, ovládání 
výukových program�

je schopen vytvo�it, graficky upravovat a formátovat 
rozsáhlejší dokumenty a pokro�ile s nimi pracovat

principy vytvá�ení dokument� s obrázky a dalšími grafickými objekty
úpravy grafických objekt� v textu
typy grafických objekt�
zp�soby umíst�ní grafických objekt� v textu
vkládání dalších objekt� do textu
pokro�ilá práce s obsáhlými texty

Mediální výchova využití osobních po�íta�� 
ve výuce p�edm�t� na 
základní škole, ovládání 
výukových program�

rozeznává typy mediálních sd�lení (zpráva,
rozhovor,recenze,úvodník …),rozlišuje výrazové
prost�edky mediálních sd�lení

analýza mediálních sd�lení
tvorba r�zných typ� mediálních sd�lení
analýza výrazových prost�edk� mediálních sd�lení

Mediální výchova �eský jazyk - výuka
stylistiky

dokáže pojmenovat základní rozdíly mezi
seriozním a bulvárním zpravodajstvím

rozlišování seriozního a bulvárního tisku
porovnávání obou druh� tisku na konkrétních p�íkladech

Mediální výchova
Osobnostní a sociální
výchova
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zvládá orientaci v široké mediální nabídce,
uv�domuje si cílové p�íjemce mediálních sd�lení,
prakticky si osvojuje rozdíly mezi tišt�nými a
elektronickýmu médii

orientace v médiích - tišt�ná (noviny, �asopisy, letáky)
                                 -elektronická (televize, rozhlas, internet)

ob�anská výchova,
�eský jazyk

vnímá význam i praktiky reklamního trhu, dokáže
postupn� analyzovat reklamní nabídky

praktické vnímání vlivu reklamy
orientace v široké reklamní nabídce
rozlišování princip� tišt�né, obrazové �i zvukové reklamy

Osobnostní a sociální
výchova

osvojené poznatky je schopen prakticky realizovat
p�i tvorb� školního �asopisu

praktická mediální tvorba - školní �asopis Mediální výchova �eský jazyk - výuka
stylistiky

Pr��ezová témata:

Výchova k myšlení v evropských globálních souvislostech (Evropa a sv�t nás zajímá; objevujeme Evropu a sv�t; jsme Evropané)
Mediální výchova (kritické �tení a vnímání mediálních sd�lení; interpretace vztahu mediálních sd�lení a reality; vnímání autora mediálních sd�lení)


