
 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, HLAVNÍ 193, 403 31 
Tel.:472731819, 472731253 Tel.řed./fax:472731480, e-

mail:skola@zsmojzir.cz 
 

Distanční výuka, informatika 6. ročníky                                                             2. 11. 2020 a 9. 11. 2020    

Distanční výuka 

Informatika 6. ročníky, pondělí 2. 11. 2020 a 9. 11. 2020 

 

Opsat do sešitu + nakreslete obrázky do přiloženého pracovního listu MŮJ POČÍTAČ. 

 

Základní popis počítače 

periferie - zařízení rozšiřující možnosti počítače, slouží ke vstupu a výstupu dat z počítače 

a) vstupní zařízení počítače (vkládá do počítače požadavky uživatele) 

klávesnice - pomocí ní zadáváme znaky a povely, část alfanumerická, numerická, funkční 
klávesy F1-F12, klávesy pro ovládání kurzoru 

myš - pomocí ní ovládáme kurzor na obrazovce, klasická, optická, bezdrátová 

skener - slouží k přenosu obrazu z papíru do počítače 

webkamera - nahrává video do počítače 

mikrofon - zaznamená mluvené zvuky do počítače 

joystick 

 

b) výstupní zařízení (produkuje své reakce zpět k uživateli) 

monitor – LCD (plochý, nekazí tolik oči), velikost obrazovky se udává v palcích (např. 22, 
24) 

tiskárna  - vytiskne text nebo obrázek na papír 

1. jehličkové - pomalé, hlučné, levný tisk, jen jednobarevné 

2. inkoustové - tichá, kvalitní tisk, barevná - vhodná i pro fotky, drahé náplně (cartridge) 

3. laserové - drahá při koupi ale velmi levný a kvalitní tisk, náplň se jmenuje toner 

plotter - tiskne velké plakáty, výkresy 

reproduktory – přehrávají hudbu, zvuk 

dataprojektor - promítá velký obraz z počítače na plátno nebo interaktivní tabuli 

interaktivní tabule  - projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme 
prstem nebo speciálními fixy ovládat počítač 

USB disk / Flash disk - slouží k přenášení dat (textů, obrázků, videa) mezi počítači, dříve se 
používaly diskety 



PRACOVNÍ LIST - MÙJ POÈÍTAÈ

notebook

tablet

tiskárna
poèítaèová myš

procesor

dvd disk

usb disk
pc reproduktory

klávesnice

usb disk

Zadání:
!Na internetu vyhledej 10 obrázkù podlé názvù u 
jednotlivých ètvereèkù a ulož je do složky na 
ploše.
! Obrázky vlož do textového editoru a uprav na 
velikost 5x5 cm.
!Obrázky vytiskni.
!Obrázky vystøihni a nalep do ètvereèkùm ke 
správným slovùm.

Jméno:...............................
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