
 

Inf9 a ZA9 – úkoly od 18. 5. do 29. 5. 2020 

 

Informatika pro 9. třídu  

Milí deváťáci,  

doplňte chybějící úkoly + vypracujte 2 další úlohy v pracovním listu. Zadání úloh naleznete v MS Teams, pro 

odevzdání úkolů preferuji také MS Teams. Pokud máte nějaké nejasnosti, potíže, ozvěte se. 

Pro práci v MS Teams Vám navrhuji se nejdříve podívat na video: 

Jak pracovat s MS Teams z pohledu studenta - https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4 

 

Základy administrativy pro 9. třídu 

 
V programu Učitel psaní budeme procvičovat  cvičení 8 – opakování 7 - 11.  

Platí nadále – vytvořit tabulku, vložit PrintScreen obrazovky s výsledkem  do MS Teams. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fallten.cz%2Fklientska-sekce%2F2-lekce-online-kurzu-psani-vsemi-deseti-prsty%2F&psig=AOvVaw0qoVYXZJE-zTQ8ZVfS2pm5&ust=1585671482394000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCf393MwugCFQAAAAAdAAAAABAK


Inf9 a ZA9 – úkoly od 4. 5. do 15. 5. 2020 

 

Informatika pro 9. třídu  

Milí deváťáci,  

v informatice bych Vám ráda nechala v období do 15. května prostor na doplnění chybějících úkolů 

(proveďte kontrolu, zda jste odevzdali všechny úkoly – viz. tento dokument) + VYPRACOVÁNÍ 2 ÚLOH 

V PRACOVNÍM LISTU. 

Zadání naleznete v MS Teams. Pro odevzdávání úkolů také preferuji tento nástroj (MS Teams) 

V případě nejasností se ozvěte na školní email: rezacova@zsliten.cz 

 

 

Základy administrativy pro 9. třídu 

V programu Učitel psaní budeme procvičovat  cvičení 8 – opakování 2 – 6.  

Platí nadále – vytvořit tabulku, poslat PrintScreen obrazovky s výsledkem - email: rezacova@zsliten.cz, 

Ale platí podobně jako v informatice, že preferuji pro odevzdání úkolu MS Teams. 

 

 

 

  

mailto:rezacova@zsliten.cz
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Inf9 a ZA9 – úkoly od  20. 4. do 1. 5. 2020 

Informatika pro 9. třídu 

 

Milí deváťáci,  

děkuji za krásné jarní fotografie a upravené velikonoční portréty. Některé Vaše práce si můžete 

prohlédnout na webových stránkách školy v galerii žákovských prací. Posílejte práce i nadále, přijímám 

úlohy i po termínu.  

V příštím období se budeme věnovat rastrové grafice. K úkolům budete potřebovat nainstalování 

programu GIMP (např. 

https://www.stahuj.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/bitmapove_editory/gimp/) 

Prvním tématem budou „Základní operace“ (zmenšení velikosti obrázku, ořezání obrázku, otočení 

obrázku, zrcadlo, zvětšení plátna nebo přidání okrajů, přidání rámu k obrázku). Bližší informace a 

podporu k výuce budete mít ve školním emailu. 

 

 

Základy administrativy pro 9. třídu 

V programu Učitel psaní prosím o procvičení cvičení 8, L9 – lomítko, L10 – procento a cvičení 8 – 

opakování 1.  Dodržujte pečlivě prstoklad. 

Platí nadále – vytvořit tabulku, poslat PrintScreen obrazovky s výsledkem - email: rezacova@zsliten.cz 

 

 

 

 

  

http://zsliten.cz/?page_id=7390
https://www.stahuj.cz/grafika_a_design/tvorba_grafiky/bitmapove_editory/gimp/
mailto:rezacova@zsliten.cz


Inf9 a ZA9 – úkoly od   6. 4. do 17. 4. 2020 

 

Informatika pro 9. třídu 

 

Milí deváťáci,  

chválím Vás za práci v informatice, poslali jste mi hezky zpracované prezentace „Absolvent 2020“. 

Posílejte dále. 

Čekají nás Velikonoce a mám pro Vás velikonoční a jarní úkoly – úprava fotografie s velikonoční, jarní 

tematikou. Bližší informace a náměty obdržíte emailem. 

 

 

Základy administrativy pro 9. třídu 

V programu Učitel psaní prosím o procvičení cvičení 8, L7 a L8 - závorky 

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

rezacova@zsliten.cz 

 

Přeji hezké prožití Velikonoc. 

Řezáčová 

 

 

  



Inf9 a ZA9 – úkoly od  30. 3. do 8. 4. 2020 

Informatika pro 9. třídu 

 

Milí deváťáci,  

budeme pracovat na prezentaci "Absolvent 2020"  - bližší informace naleznete ve školním emailu 

 

 

Základy administrativy pro 9. třídu 

 

V programu Učitel psaní prosím o procvičení cvičení 8, L4 - velká písmena s háčkkem, L5 - diakritická 

čárka, L6 - znaménko § (malíčkem pravé ruky) 

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

rezacova@zsliten.cz 

 

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

 

 

 

  



Inf9 a ZA9 – úkoly od  23. 3. do 27. 3. 2020 

Informatika pro 9. třídu 

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/
https://www.stahuj.cz/podnikani_a_domacnost/vyukove_programy/ucitel-psani/

