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TÝDEN OD 11. 5. – 15. 5. 2020 

INFORMATIKA 
Tento týden nás bude čekat nová látka, která Vás bude určitě bavit J 

Nyní trochu teorie J 

PowerPoint 

- plným jménem Microsoft Office PowerPoint 
- je to nástroj na tvorbu prezentací, které mohou sloužit pro ukázku různých produktů, 

služeb, prezentací předmětu, probírané látky či jiných aktivit.  

Zásady pro tvorbu 

- velikost použitého písma - minimálně 28  
- nepoužíváme takové pozadí, které by bylo nepříjemné pro oči  
- žádné dlouhé texty  
- co nejméně řádků souvislého textu  
- ke grafům i obrázkům vždycky vkládáme popisky 

Velmi podrobný popis a ukázky naleznete na tomto odkazu, doporučuji projít 

https://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/egon/pdf_programy/power_point_basic.pdf 

 

Váš úkol byl, projít si a zjistit něco o Kyberšikaně. Posílala jsem Vám i poznámky. Na toto 
téma si postupně vytvoříme svou prezentaci. Minimálně však 6 obrazovek.  

Co by měla prezentace obsahovat?   

- Úvodní obrazovku 
- Popis 
- Závěr – kde popíšete svou případnou zkušenost, nebo svůj názor na toto téma 
- Použité zdroje 

 

 

 

 

https://www.institutpraha.cz/obj/obsah_fck/egon/pdf_programy/power_point_basic.pdf
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Jdeme na to J 

1. Otevřete si program PowerPoint 
2. Hned na první obrazovce si vyberte vzhled, který se Vám líbí, klikneme na vybraný 

motiv a prezentace se nám sama načte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Výběr prezentace  
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4. Popis ikon: 
- Podobné jako u předchozích programů, kde byl styl písma, formát apod. 
- SOUBOR – zde naleznete kam uložit, tisk apod. 
- DOMŮ – ukáže se Vám nabídka, kde vybíráte pokyn, který chcete udělat – písmo, úpravy, 

odstavce, vložení nového snímku (kliknete a automaticky se Vám přidá nová obrazovka – 
snímek) 

- VLOŽENÍ – umožní vkládání obrázků, prvků, grafů apod. Dále textové pole – pokud budete 
chtít psát tam, kde není textové pole vytvořeno 

- NÁVRH – návrhy vzhledů 
- PŘECHODY a ANIMACE – slouží k animaci obrázků, postupnému vplynutí textu při prezentaci 

– ale to si ukážeme ve škole. Nicméně, můžete vyzkoušet, je to zajímavé 
- PREZENTACE – slouží k samotnému spuštění prezentace 
- REVIZE – zde můžete opět využít kontrolu pravopisu 
- ZOBRAZENÍ – zatím nebudeme používat, ale můžete si vyzkoušet 
- FORMÁT – různé styly písma apod. 

 

 
5. První obrazovka 
- Napíšeme název prezentace, kdo vytvořil a datum vytvoření. Opět využíváme styly písma. 

Můžeme text posouvat, kam se nám chce. Zároveň, pokud nám chybí textové pole, vložíme 
ho dle výše popsaného a můžeme opět zapisovat. 

- Následně klikneme na vložit a ukáže se nám další obrazovka, na kterou jen klikneme, a ukáže 
se nám hned vedle. Zde opět zapisujeme. 
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6. Na druhé obrazovce je dobré popsat problematiku probírané prezentace – tématu 
- Oddělujeme odrážkami, můžeme vkládat obrázky a dbáme přitom na velikost písma a 

celkově na vzhledu. Mějte na paměti, že ten, komu budeme prezentaci ukazovat, musí text 
nejen dobře vidět, ale i mu porozumět. 

 
Jelikož je toto téma velmi rozsáhlé, Váš úkol na tento týden bude, 

proklikat si horní lištu a vyzkoušet různé funkce. 
 

Kdo chce, může si zatím pomalinku prezentaci tvořit. 
Tento úkol mi ale zatím neposílejte. Jen si ho uložte k sobě na PC.  Pošlete mi ho,  

až bude celá prezentace úplně hotová. 
 

Stále tedy ten, kdo ještě neposlal předešlé úkoly, pomalu je může posílat a zároveň 
pracovat na PowerPointové prezentaci. 

 

Tento týden mi tedy prosím pošlete předešlé úkoly (ten, kdo ještě neposlal) a přečtěte si o 
kyberšikaně a začněte tvořit J  

 

 
Předešlé úkoly prosím posílat na e-mail níže 

 (příloh v jednom e-mailu může být i více) 
PROSÍM PŘEKONTROLUJTE SI ADRESU – stalo se, že mi e-mail nedošel. Vždy Vám na 

každý zaslaný úkol odpovím. Pokud tomu tak není, kontaktujte mne, případně 
odešlete znovu. 
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Od koho nemám některý zaslaný úkol, má ode mne e-mail, kde popisuji, který 
zadaný úkol chybí. Děkuji 

informatika.zsborek@seznam.cz 

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

 

Jak jsem k zastižení J 

• Po domluvě kdykoli. 
• Na SKYPE – pondělí – středa – pátek vždy od 9:00 do 10:00 hod (buď mne vyhledáte 

pod jménem Lenka Uhlířová, nebo je vytvořena skupinka INFORMATIKA). Pokud v ten 
den vychází svátek, nebo prázdniny – SKYPE nebude. 

• Na e-mailů - většinou dopoledne a večer, ale jinak kdykoli, čtu vždy průběžně J. 

informatika.zsborek@seznam.cz    (pro zasílání úkolů i konzultaci) 

uhlirova@zsborek.cz    (na konzultaci či jiné informace a dotazy) 

 

Mějte se krásně 

Mgr. Uhlířová Lenka 
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