
TÝDEN OD 6. 4. – 10. 4.2020 

INFORMATIKA 
 

 

        Co nás čeká v tomto měsíci? 

- Microsoft Excel 
- Kyberšikana, sociální sítě, bezpečnost na internetu a bezpečnost hesel 

- Microsoft PowerPoint 
 

Jelikož nás čekají VELIKONOCE. Tento týden nebude žádná nová látka. 

 

Ø Od někoho z Vás ale stále nemám žádné zaslané úkoly, budu moc ráda, když mi je 
budete průběžně posílat na e-mail. Moc děkuji.  
 

Ten kdo by měl chuť, může se dopředu podívat na programy, které budeme probírat, a tím 
bude mít pak lehčí zpracovávání zadaných úkolů J 

Jelikož nás bude čekat nová látka s názvem KYBERŠIKANA…… Byla bych moc ráda, pokud 
byste si třeba o tom popovídali  s rodiči. Mohou Vám pustit i nějaké video, nebo prezentaci. 
Na internetu jich bude vícero. Nedávno běžel i film.  Pokuste se nad touto problematikou 
zamyslet. Jakmile probereme program PowerPoint, vytvoříme si na toto téma prezentaci. 
Nebojte, určitě připravím i nějaké materiály já a pošlu případné odkazy na internetové 
zdroje. 

ÚKOL PRO TY, KDO JEŠTĚ NIC NEPOSLAL 

- Posílat průběžně předešlé úkoly na e-mail, který je uveden níže.   

ÚKOL PRO OSTATNÍ 

- V programu WORD popsat, jak u Vás slavíte Velikonoce + přiložit obrázek Vámi 
vymalovaných vajíček, nebo upletenou pomlázku, upečeného beránka….. Případně 
pokud máte nějaký svůj recept na pečení, můžete též přiložit, nebo napsat. Opět 
úpravu nechám na Vás. Pokuste se využít znalosti, které již o tomto programu máte.  

- Jelikož nás čeká také i další časopis, můžeme tyto práce v časopisu použít. To se ale 
ještě domluvíme. J 

- Ten kdo nemá PC – může napsat text ručně a třeba namalovat k tomu obrázek a 
poslat mi to jako fotografii na e-mail níže, případně mi napíše a já mu pošlu moje tel. 
číslo a odešle mi ho na tel. 



ÚKOL PRO TY, KDO NEMÁ DOMA PC (vím zatím o jednom) 

- Projděte si všechny předešlé úkoly. U všech zadaných úkolů jsou i obrazovky, kde co 
se dá najít, na co kliknout a tím budete mít i přehled o probrané látce.  

- Jelikož byl 1 z úkolů vytvořit jakoukoli pozvánku …. Vytvořte ji ručně – psaný text, 
nakreslený, nebo nalepený obrázek…… Fantazii nechám na Vás. 

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL: 

Ten, kdo by přeci jen chtěl tento týden pracovat s počítačem ještě více. Budu moc ráda, když 
mi v programu WORD napíšete, co Vás baví, nebo nebaví na předmětu INFORMATIKA. Co by 
Vás zajímalo? Buďte rozhodně upřímní, můžeme si pak o tom ve škole popovídat společně. 

 
 
 
 

Úkoly prosím opět posílat na e-mail níže. 
 v předmětu bude opět Vaše jméno + úkoly č.5  

(příloh v jednom e-mailu může být i více) 
 

informatika.zsborek@seznam.cz 

Do předmětu prosím uveďte tento popis: své jméno + WORD 1, ……. dle zasílaného úkolu 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat i na: uhlirova@zsborek.cz 

Přeji příjemné tvoření u PC -  Mgr. Lenka Uhlířová 
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PŘEJI VÁM TAKÉ  KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY. 

I KDYŽ LETOS ASI NEBUDOU TAKOVÉ, JAKO MÁME KAŽDÝ ROK, ALE 
NEVADÍ. NA VŠEM SE DÁ NAJÍT NĚCO HEZKÉHO. 

 A TAK VÁM PŘEJI V TYTO DNY MNOHO RADOSTI, MNOHO ŠTĚSTÍ, 
VOŇAVÉHO ČOKOLÁDOVÉHO  BERÁNKA A KRÁSNĚ NABARVENÁ VAJIČKA. 

UŽÍVEJTE SI CHVILKY SPOLU A AŤ NÁM VŠEM TO SLUNÍČKO UŽ SVÍTÍ  
STÁLE.  

 


