
5. třída – Úvod 

Internet 

 

I. Internet 

 

Co je internet? 

 Internet propojuje počítače 

počítače tak, aby si mezi sebou 

mohli posílat obrázky, zprávy, 

dopisy, atd. 

 K internetu jsou připojeny 

miliony počítačů s třeba i 

mobilních telefonů. 

 Když jsme připojeni k intenetu 

můžeme se podívat do jiného 

počítače.  

 Když jsme připojeni k internetu 

můžeme si povídat s kamarády. 

 

II. Vyhledávání na internetu 

 

Jak si zobrazit informace z internetu? 

 Abychom si mohli zobrazit nějaké informace, které 

jsou na internetu, potřebujeme program, který toto umí. 

Tzn. program, který umí přečíst nějaký kód, ve kterém 

jsou informace zaznamenány, a potom je zobrazit tak, 

abychom to uměli přečíst my. 

 Program, který umí přečíst a zobrazit informace na 

internetu se jmenuje webový prohlížeč (internetový 

prohlížeč). Takovým prohlížečem je Internet Explorer, 

Mozila Firefox, Opera, .Google Chrome, Safari 

 Pro spuštění prohlížeče se nám zobrazí jeho domovská stránka (home page). 

 Na této domovské stránce v horním řádku zadáme adresu stránky, kterou chceme 

zobrazit. 

 

Jak vyhledat inforamce na internetu? 

 Informace, které na internetu hledáme, jsou napsány v určitém kódu a nacházejí se na 

určitém místě. Je proto třeba znát adresu infornací, které chceme zobrazit. Stejně tak, 

když někam jedeme, potřebujeme znát adresu cíle cesty. 

 Pokud si chceme zobrazit nějakou stránku, u které známe přesnou adresu, zapíšeme tuto 

adresu do horního řádku. Po stisknutí „Enter“ se mi zobrazí příslušné informace. 

 Celá stránka se většinou nevejde na jednu obrazovku, a tak se po ní pohybujeme buď 

pomocí posuvníků, nebo kolečka na myši.  



5. třída – Úvod 

 Většina stránek má svoji nabídku. Nabídka je buď nahoře ve vodorovné liště, nebo po 

straně ve svislém menu. Pokud zvolím nějaké heslo z nabídky, zobrazí se mi další 

stránka.  

 Další možností vyhledávání na internetu jsou tzv. klíčová slova. Pro tuto možnost 

musíme mít spuštěn v internetovém prohlížeči nějakýá webový vyhledávač, např. 

seznam.cz nebo google.com. 

 

 

 

Úkol pro hodinu – Vyhledávní na internetu: 

Vyhledej na určených www stránkách informace: 
 Stránky: cs.wikipedia.org 

 Údaje o Maďarsku 

   Počet obyvatel:_________________________  rozloha: ___________________ 

   Měna _____________________nejvyšší bod ____________________________ 
 

 Údaje o štice 

   kmen:___________________________  podkmen: ________________________ 

   třída ____________________________řád ______________________________ 
 

 Stránky: www.chmi.cz 

    Jaké bude zítra počasí u nás v Česku 

   ráno ____________________________teplota ____________________________ 

   odpoledne _______________________teplota ____________________________ 
 

 Stránky: www.slovnik.cz 

    Najdi ve slovníku jak se řekně slovo dům v jednotlivých jazycích 

   anglicky ________________________________________________________ 

   německy ________________________________________________________ 

   francouzky ______________________________________________________ 

   italsky __________________________________________________________ 

   španělsky _______________________________________________________ 
 

 Stránky: www.hrad-bezdez.eu 

    Na stránkách hradu najdi infomace o výši vstupného 

   Dospělí  ________________________________________________________ 

   Děti  ________________________________________________________ 
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