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ZÁKLADNÍ ČÁSTI POČÍTAČE JSOU: 

1. HARDWARE (čti hardvér) – je vše, na co 

    si můžeš sáhnout. 

  - monitor, skříň počítače, klávesnice,… 

   

 2. SOFTWARE (čti softvér) – je programové 

     vybavení počítače. 

  - Windows (čti vindous), Linux, … 



HARDWARE 

OSOBNÍ POČÍTAČ (PC) 

 

monitor           skříň počítače           klávesnice 

                       základní deska 

                           procesor 

                          pevný disk 

                 CD a DVD mechanika 



ZOBRAZUJE  

MONITOR 

Monitor zobrazuje text a obrázky. 



SKŘÍŇ POČÍTAČE 

ZOBRAZUJE  
Ve skříni PC jsou uloženy všechny důležité 

součásti počítače. 



ZÁKLADNÍ DESKA 

ZOBRAZUJE  

Základní deska je hlavní částí 

počítače, obsahuje důležité části, 

bez kterých počítač nefunguje. 



PROCESOR 

ZOBRAZUJE  Procesor řídí práci počítače. 



PEVNÝ DISK 

ZOBRAZUJE  

Pevný disk ukládá všechna data  

a informace. Zůstanou uložené  

i když je počítač vypnutý. 



CD A DVD MECHANIKA 

ZOBRAZUJE  
CD a DVD mechaniky umožňují 

čtení a zápis dat a informací. 



KLÁVESNICE 

ZOBRAZUJE  
Klávesnice umožňuje zápis textu a 

ovládání programů počítače. 



ZOBRAZUJE  Bez hardwaru a softwaru počítač nepracuje. 

ZOBRAZUJE  

Pokud v PC bude chybět jedna část 

hardwaru nebo software, počítač 

nebude fungovat (pracovat). 



METODICKÝ LIST 

1. Snímek č. 2 

     Nejdříve jednoduchým způsobem vysvětlíme žákům dva základní pojmy -  
hardware a software a prakticky necháme žáky osahat zařízení, zjistí, že na 
programy si sáhnout nemohou. 

2. Snímek č. 3 

     Na základě zkušeností žáků vyvodíme, co patří do základní počítačové sestavy a 
co tedy je základní zařízení – bez něj nemůžeme s PC a na PC pracovat. 

3. Snímky č. 4 - 10 

     Projdeme jednotlivé části počítače, ukážeme si je ve třídě, vysvětlíme si k čemu 
nám slouží. 

4. Snímek č. 11 

     Zdůrazníme, že k práci na PC musíme mít základní sestavu  i programové 
vybavení, necháme žáky vyzkoušet, zda lze pracovat na PC bez jednoho 
zařízení nebo hrát hru, když ji v PC nemají. 



CITACE (UVEDENÍ ZDROJŮ A PODKLADŮ) 

 Počítač - http://www.robinchung.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/computer.jpg 

 Myška - http://www.glogster.com/media/4/18/49/83/18498340.png 

 Monitor - http://www.tftcentral.co.uk/images/lg_l52.jpg 

 Skříň počítače - http://www.itran.co.uk/Computer%20System.jpg 

 Základní deska - http://3ecomputer.com/cart/catalog/images/ga-p35-ds3l_big.jpg 

 Procesor – http://download.intel.com/pressroom/kits/pentiumee/pentiumee_processor_back.jpg 

 Pevný disk – http://www.ecoscentric.com/images/harddisk.jpg 

 CD mechanika – http://image.made-in-china.com/2f0j00EvBtCGTlIRrZ/CD-ROM-Drive-GZ-002-.jpg 

 DVD mechanika – http://www.bestxboxguides.com/images/DVD_drive_repair.jpg 

 Klávesnice - http://nion.modprobe.de/bimg/keyboard.jpg 
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