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SPUŠTĚNÍ POČÍTAČE 

Počítač se spouští tlačítkem. 

 – označeno power nebo          

 

 

Ukaž tlačítko pro zapnutí počítače  

a počítač zapni. 

Stal se z tebe uživatel počítače. 



Po zapnutí počítače se na obrazovce napíše,  

že se systém spouští. 



- Uživatel počítače je každý, kdo pracuje na 

počítači. 

- Uživatel se přihlásí na svůj uživatelský účet. 



- K přihlášení potřebuje uživatel heslo. 

- Při vyplňování hesla se objevují jen hvězdičky. 

 

Proč se při psaní hesla objevují jen *, víš to? 



- Zvol si svůj uživatelský účet, klikni na něj levým 

tlačítkem myši. 

- Zadej své heslo a přihlas se. Objeví se pracovní 

plocha počítače a hlavní panel. 

 



VYPNUTÍ POČÍTAČE - ODHLÁŠENÍ 

 Po ukončení práce se ze svého uživatelského 

účtu odhlásíme, počítač se nevypne.  

 Počítač vypínáme tehdy, když víme, že s ním již 

nikdo jiný nebude pracovat. 

 

Proč se odhlašujeme ze svého 

uživatelského účtu, víš to? 



ODHLÁŠENÍ Z UŽIVATELSKÉHO ÚČTU 

START            vypnout                 odhlásit se 



VYPNUTÍ POČÍTAČE 

START            vypnout 



Jsi šikulka. Teď umíš počítač správně zapnout, 

umíš se přihlásit a odhlásit k uživatelskému  

účtu, víš, jak se počítač správně vypíná. 

 

 

 

 

 

           Vyzkoušej si vše ještě jednou. 



METODICKÝ LIST 

1. Postupně projdeme s žáky jednotlivé snímky a zároveň žáci pracují na svém počítači. 

2. Snímek č. 2 

      Zkontrolujeme, zda všichni ví, kde je tlačítko pro zapnutí PC. 

3. Snímek č. 4 

      Jak se jmenují uživatelské účty na tvém počítači? Přihlas se na účet s názvem ŽÁK. 

4. Snímek č. 5 

      Potřebovali jste zadat heslo? Někdy na jednom počítači pracuje více lidí, každý má svůj 

uživatelský účet a ten si chrání heslem. (Hvězdičky brání přečtení hesla a zneužití práce na 

uživatelském účtu) 

5. Snímek č. 6 

      Pokud se stane, že některý žák s počítačem nepracoval , projdeme s ním postup přihlašování. 

6. Snímky č. 8 a 9 

      Vysvětlíme rozdíl mezi odhlášením z účtu a vypnutím počítače.  

7. Snímek č. 10 

      Žáci samostatně zopakují celý postup zapnutí počítače, přihlášení na uživatelský účet, 

odhlášení z účtu a vypnutí počítače. 

 



CITACE  (UVEDENÍ ZDROJŮ A PODKLADŮ) 

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

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

 Smajlík - http://t2.ftcdn.net/jpg/00/00/70/61/400_F_706112_t9fghDEFuvwxTvRaTdeAKT892uQ5Sc.jpg 

 Ostatní použité obrázky jsou vlastní fotografie  nebo vznikly použitím klávesy PrtSc.  
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