
Výpočetní technika pro 4. ročník 

Mgr. Jiřina Kalousková, září 2012 

Třída: _______                                        Jméno: ______________________________ 

 

Procvičujeme s Myškou – Základní a přídavné části počítače  

 

1. Zakroužkuj ANO nebo NE: 

Hardware je vše, na co si můžu sáhnout. (klávesnice, skříň počítače, myš, obrazovka,…) 

ANO   NE 

Počítačové programy, hry, Windows jsou software. 

ANO   NE 

 

2. Vyjmenuj podle obrázku základní části počítače: 

       

______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

 

3. Spoj, co k sobě patří: 

 

Klávesnice    vytiskne soubory nebo obrázky z počítače na papír. 

 

Monitor    pohybuje šipkou na monitoru. 

 

Myš     píše písmena a číslice na obrazovku počítače. 

 

Pevný disk    ukazuje text a obrázky zadané do PC. 

 

Tiskárna    ukládá data do počítače. 
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4. Pojmenuj obrázky, použij nápovědu: 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Nápověda: myš, skříň počítače, monitor, klávesnice, tiskárna, reprobedny 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____  

Máš splněno? Zkontrolujte si společně. Správné odpovědi si označ         .  
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KONTROLNÍ LIST 

 

Procvičujeme s Myškou – Základní a přídavné části počítače  

 

1. Zakroužkuj ANO nebo NE: 

Hardware je vše, na co si můžu sáhnout. (klávesnice, skříň počítače, myš, obrazovka,…) 

ANO   NE 

Počítačové programy, hry, Windows jsou software. 

ANO   NE 

 

2. Vyjmenuj podle obrázku základní části počítače: 

       

______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

      ______________________________________ 

 

 

3. Spoj, co k sobě patří: 

 

Klávesnice    vytiskne soubory nebo obrázky z počítače na papír. 

 

Monitor    pohybuje šipkou na monitoru. 

 

Myš     píše písmena a číslice na obrazovku počítače. 

 

Pevný disk    ukazuje text a obrázky zadané do PC. 

 

Tiskárna    ukládá data do počítače. 

skříň počítače 
 

monitor 
 

klávesnice 
 

myš 
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4. Pojmenuj obrázky, použij nápovědu: 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Nápověda: myš, skříň počítače, monitor, klávesnice, tiskárna, reprobedny 

__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____  

Máš splněno? Zkontrolujte si společně. Správné odpovědi si označ        .  

      reproduktory                                 klávesnice 

      skříň počítače                               tiskárna 

           monitor                                         myš 
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Metodický list: 

- Nejdříve s dětmi projdeme a zopakujeme všechny důležité pojmy.  

- Rozdáme si procvičovací list a všechny úkoly si přečteme, zjistíme, zda všichni  

  rozumí zadání. Ústně si odpovíme. 

- Necháme žáky pracovat samostatně, zároveň si ověříme znalost učiva, čtení  

  s porozuměním, orientaci v textu a v listu. 

- Pero vyměníme za pastelku a společně si zkontrolujeme práci. Žákům zobrazíme  

  vyplněný list na IT tabuli. Každou správnou odpověď označí „fajfkou“, chybné  

  odpovědi přeškrtnou a opraví barevně.  

- V další hodině tento procvičovací list můžeme změnit na opakovací a žáci jej  

  vypracují na známku. Celkem mohou získat 17 bodů. Hodnotící stupnici si vytvoří  

  vyučující. 

 

 

Použité zdroje: 

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

Počítačová sestava – http://printerinkcartridgesblog.printcountry.com/wp-

content/uploads/2009/07/computer-set-300x300.png 

Reproduktory – http://blog.sfgate.com/49ers/files/2011/10/speakers.jpg 

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

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

Tiskárna – http://files.necootiskarnach.webnode.cz/200000001-

4bdc14d017/28.Printer-icon.png 

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

Myš – http://www.pc-komponenty.sk/?Mode=Bin&StiPLPictStiId=146137 
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