
 

Informatika pro 9. třídu  

od 23. 3. do 27. 3. 2020 

Milí deváťáci, 

každoročně ke konci Vaší školní docházky vytváříme prezentaci absolventů. 

Vašim úkolem pro tento týden bude navrhnout svůj snímek této prezentace.  

Snímek by mohl obsahovat: 

 Jméno a příjmení 

 Fotografie (mohla by být z dětství a současná) 

 Zájmy, koníčky – obrázky, slova (krátká hesla) 

 Budoucnost – obrázky, názvy plánovaných škol, jiné plány např. cestování 

Co bych naopak na snímek nedávala (platí GDPR – ochrana osobních dat) jsou Vaše osobní údaje – datum 

narození, email, bydliště 

Posílám pár snímků k inspiraci. Potřebovala bych, abyste společně vykomunikovali společný formát, písmo, 

velikost, společné pozadí, dohodli se o hudbě, přechodu snímků. Návrhy pošlete na email. 

 

 

 



 

 

 

Základy administrativy pro 9. třídu 

V programu Učitel psaní prosím o procvičení cvičení 8, L1 – ž, L2 – ý, L3 – háček nad malými písmeny 

Platí to samé jako v minulém týdnu – vytvořit tabulku, poslat PrintScreen obrazovky s výsledkem. 

 

Chválím práci v minulém týdnu, kromě 3 jste práce z informatiky a ZA poslali všichni.  

Mějte se hezky, když budete mít nějaký problém, dotaz, neváhejte se kdykoliv ozvat. 

 

  



Učivo od 16. do 20. března 2020 

 

Informatika 
na tento týden zadávám "bobří" úlohy tzn. otevřete si webovou stránku 

www.ibobr.cz (bobřík informatiky), tlačítko PŘEJÍT NA TEST Z ARCHIVU  - výběr testu Kadet 2019. Test 

spustíte tlačítkem SPUSTIT TEST. Po vypracování testu podrobně prozkoumejte řešení úloh. 

Dokladem, že jste test provedli, bude pořízení kopie obrazovky s výsledkem testu (pomocí klávesy Print screen 

si vyfotíte obrazovku s výsledným počtem bodů do schránky, otevřete si textový editor a pomocí klávesy 

CTRL+V si obrazovku s výsledkem vložíte do otevřeného souboru. Poté mi tento soubor (název souboru: 

test_kadet2019_prijmeni.docx) pošlete jako přílohu emailu. 

 

Základy administrativy - nainstalujte si aplikaci Učitel psaní např. z webové 

stránky https://www.stahuj.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/ucitel-psani/ a pro tento týden si 

zopakujeme psaní známých písmen cvičení 7, lekce 1 - 4.  

Svůj výkon zaznamenejte do tabulky např. ve Wordu (sloupce: datum, číslo cvičení, počet úhozů za minutu, 

počet chyb) - tabulku odešlete na můj email do pátku 20. 3. společně s kopií obrazovky s výsledkem cvičení 

(pomocí klávesy Print screen - jak jsem již popsala v Informatice), název souboru: 

ZA8_Ucitel_psani_cv3_prijmeni.docx 

Pokud nebudete něčemu rozumět, nebudete vědět jak na to, neváhejte a ozvěte se. Vše společně 
zvládneme. Pracujte průběžně, nenechávejte si všechno na poslední chvíli. 

Připomínám svůj email: rezacova@zsliten.cz 
 

Těším se na spolupráci. S pozdravem 

Helena Řezáčová 

 

 

 

http://www.ibobr.cz/
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