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Anotace 

Žák prezentuje své dosavadní znalosti a zkušeností. Pojmenovává 

hlavní části PC sestavy. Doplňuje si další informace, k čemu 

jednotlivé části počítače slouží. 
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Jazyk Čeština, angličtina 

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

Vzdělávací obor Informační a komunikační technologie 

ICT = Předmět/Téma Informatika/Základy obsluhy počítače, textový editor 

Očekávaný výstup 
Žák pojmenuje jednotlivé části počítače, ví k čemu slouží a jaký 

mají význam. 

Speciální vzdělávací potřeby Zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
PC, personal computer, notebook, monitor, klávesnice, myš, 

mikrofon, reproduktory, tiskárna 

Druh učebního materiálu Prezentace 

Druh interaktivity Kombinace 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – 1. stupeň  

Typická věková skupina 10 - 12 let /4. a 5. ročník 
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*POČÍTAČ 
PERSONAL COMPUTER - PC 
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*Počítač → OSOBNÍ POČÍTAČ

Z anglického spojení  

PERSONAL COMPUTER. 

Zkratka PC /čteme pí sí/.  
 

První počítače ze 70. let 20. století 
byly obrovské a zabíraly celé místnosti. 
Dnes se jeden velký sál vejde do 
„malého“ přenosné počítače. 



*Přenosný počítač se jmenuje: 

NOTEBOOK

*Je malý a všechny důležité součásti má zabudované v tenkém 

těle. Snadno se přenáší a vejde se do tašky nebo batohu.  
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*Z čeho se skládá dnešní klasický 

počítač? 

*Má několik částí, které jsou vzájemně propojeny 

kabely. 

*Počítač je připojen do sítě a pohání ho proud. 

*Proto musíme být opatrní a všímat si každého 

poškození jednotlivých částí PC sestavy. 

*Z čeho se tedy počítač skládá? 

 



*Počítačová skříň 

*Nejdůležitější část 

počítače, obsahuje 

pevný disk, paměť a 

procesor. 

*Věž - krabice stojící pod 

stolem, má lepší 

chlazení. 

*Plochá krabice položená 

na stole pod monitor. 
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*Monitor 

*Obrazovka počítače. 

*Dnes už plochá, nezabírá 

tolik místa. 

*Dnešní moderní televize se 

dají propojit s počítačem.  
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*Klávesnice 

*Klávesnice se dělí na několik částí.  

*Slouží k psaní textu. 

*Pomocí klávesnice ovládáme počítač a počítačové 

programy. 

*Umožňuje nám hrát hry. 
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*Myš 

*Slouží k ovládání počítače. 

*Pohyb rukou se převádí na plochu monitoru 

pomocí kurzoru nebo šipky. 

*Myš má tlačítka a kolečka, která nám 

usnadňují pohyb po monitoru. 

*Je připojena k PC kabelem, ale může být i 

„bezdrátová“. 
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*Reproduktory, mikrofon, 

webová kamera 

* K počítači se připojují také různá periferní 
zařízení. 

* K běžné výbavě patří reproduktory, mikrofon 
nebo sluchátka . 

*Multimediálním doplňkem je i webová 
kamera. 

* Po připojení k internetu tak vzniká 
komunikační místo, komunikace je možná po 
celém světě. 

*Můžeme se slyšet a vidět. 

*U moderních typů PC jsou uvedená zařízení 
zabudována přímo do těla počítače. 
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*Tiskárna 

*Tiskárna je výstupní zařízení připojené k PC. 

*Umožňuje nám převádět data z elektronické podoby na 
papír.  

*Můžeme tisknout na fotopapír, kompaktní disk apod. 

*Dnešní tiskárna může být multifunkční zařízení /tiskárna, 
kopírka, skener/. 

*Rozlišujeme několik druhů tiskáren. 

*Musíme v nich občas doplnit náplně. 
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* ÚKOL PRO TEBE. 
Na volný list papíru napiš z hlavy části, které tvoří osobní 

počítač. Jestli-že jich máš 8, pak jsi dnes dával pozor, 

hodně si pamatuješ. 



*Zdroje: 
Uveřejněné odkazy [cit. 2012-09-20]. Dostupné pod licencí Clker na WWW: 

 
• Počítačová sestava modrá: <http://www.clker.com/cliparts/i/M/C/E/s/r/internet-md.png> 

• Notebook: <http://www.clker.com/cliparts/9/1/c/9/11954354641317695576johnny_automatic_12_Powerbook.svg.med.png> 

• Počítačová skříň: <http://www.clker.com/cliparts/4/b/8/d/1194983813750083554server_mimooh_.svg.med.png> 

• Monitor: <http://www.clker.com/cliparts/4/1/e/6/11949838211786721468lcd_monitor_the_structor_.svg.med.png> 

• Klávesnice: <http://www.clker.com/cliparts/1/e/4/7/1211761346538131220DooFi_Keyboard.svg.med.png> 

• Myš: <http://www.clker.com/cliparts/f/7/e/b/11971485231218123211aritztg_Mouse.svg.med.png> 

• Reproduktory: <http://www.clker.com/cliparts/e/7/9/1/12161397131401365448lemmling_Cartoon_speaker_1.svg.med.png> 

• Webová kamera: <http://www.clker.com/cliparts/5/8/7/Y/l/C/webcam-md.png> 

• Tiskárna: <http://www.clker.com/cliparts/8/f/5/c/12205467891386265871hrum_printer.svg.med.png> 
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