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Přiřazení 

průřezových témat 

k učivu

Mezipředmětové 

vztahy

pojmenuje jednotlivá digitální zařízení, se kterými 

pracuje, vysvětlí, k čemu slouží, edituje digitální text, 

vytvoří obrázek, přehraje zvuk či video, uloží svoji 

práci do souboru, otevře soubor, používá krok zpět, 

zoom, řeší úkol použitím schránky, dodržuje pravidla 

a pokyny při práci s digitálním zařízením

digitální zařízení, zapnutí/vypnutí zařízení/aplikace, ovládání myši, kreslení čar, 

vybarvování, používání ovladačů, ovládání aplikací (schránka, krok zpět, zoom), 

kreslení bitmapových obrázků, psaní slov na klávesnici, editace textu, ukládání 

práce do souboru, otevírání souborů, přehrávání zvuku

Mediální výchova využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů

uvede různé příklady využití digitálních technologií v 

zaměstnání rodičů, najde a spustí aplikaci, kterou 

potřebuje k práci, propojí digitální zařízení a uvede 

bezpečnostní rizika, která s takovým propojením 

souvisejí, pamatuje si a chrání své heslo, přihlásí se 

ke svému účtu a odhlásí se z něj, při práci s grafikou 

a textem přistupuje k datům i na vzdálených 

počítačích a spouští online aplikace, rozpozná 

zvláštní chování počítače a případně přivolá pomoc 

dospělého

využití digitálních technologií v různých oborech, ergonomie, ochrana digitálního 

zařízení a  zdraví uživatele, práce se soubory, propojení technologií, internet, 

sdílení dat, cloud, technické problémy a přístupy k jejich řešení

Enviromentální výchova využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů

sdělí informaci obrázkem, předá informaci 

zakódovanou pomocí textu či čísel, zakóduje/zašifruje 

a dekóduje/dešifruje text, zakóduje a dekóduje 

jednoduchý obrázek pomocí mřížky, obrázek složí z 

daných geometrických tvarů či navazujících úseček

piktogramy, emodži, kód, přenos na dálku, šifra, pixel, rastr, rozlišení, tvary, 

skládání obrazce

Výchova k myšlení v 

evropských globálních 

souvislostech, 

multikulturní výchova

využití osobních 

počítačů ve výuce 

předmětů na základní 

škole, ovládání 

výukových programů

Průřezová témata:

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá; objevujeme Evropu a svět; jsme Evropané)

Multikulturní výchova (kulturní diference; multikulturalita)

Enviromentální výchova (základní podmínky života)

Mediální výchova (kritické čtení a vnímání mediálních sdělení; interpretace vztahu mediálních sdělení a reality; vnímání autora mediálních sdělení)


