Závěrečné hodnocení v informatice
Co bych měl umět:
1) pustit počítač, přihlásit se, odhlásit, počítač vypnout
2) psát na klávesnici a pracovat s myší
3) spouštět aplikace v počítači a zavírat je
4) používat nabídky a panely nástrojů v aplikacích
5) používat Úpravy – Krok zpět
6) prohlížet webové stránky
7) kopírovat a vkládat do jiné aplikace
8) ukládat svou práci do své složky, vyhledat ve složce soubor, otevřít ho
9) použít místní nabídku klepnutím pravým tlačítkem myši
10) pracovat s výukovými programy a internetovými učebnicemi
11) orientovat se v nápovědě k programům
12) programovat s Peťuldou

Opakování
datum splnění
1. Třídění odpadu

2. Oprava textu

3. Státy Evropy

4. Počítačové pojmy

5. Informace o Lukavici

6. Sečtení velkých čísel

7. Veselá písmena

Poznám části počítače a přídavná zařízení, vím k čemu slouží.
Sám správně zapnu a vypnu počítač.
Vím, kdy mám zapnout a vypnout monitor.
Používám kliknutí a dvojklik myší.
Používám správně klávesy – Enter, Escape, šipky, písmena, číslice,
mezerník, Shift, Delete, Backspace.
Najdu tlačítko Start, vyhledám požadované ikony na ploše.
Pomocí ikony na ploše samostatně spustím požadovaný program.
Podle návodu učitele spustím a vypnu program.
Sám nebo v týmu pracuji s výukovými programy.
Okno souboru zavírám křížkem, dokážu ho minimalizovat a
maximalizovat.
Vím, že soubor a vytvořenou složku můžu otvírat.
S učitelem komunikuji prostřednictvím e-mailu.
Dokážu najít informace a zadané úkoly ve školním E-UČITELI.
Při využívání webu zapisuji adresu do správného pole.
Hledám požadované informace v internetové učebnici.
Poznám odkaz a vím, k čemu slouží.
Píšu samostatně krátké texty.
Vytvořím vlastní obrázek.
Dokážu svůj text doplnit vlastním obrázkem.
Přenesu pomocí kopírování vytvořenou práci z jedné aplikace do
druhé.
Vím, k čemu slouží programování.
Sestavím sled jednotlivých příkazů a tak vytvořím jednoduchý
počítačový program.
Dodržuji zásady hygieny a bezpečnosti u počítače.
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Moje hodnocení:

