
    Sylabus   

pre   1. ročník odboru Počítače a digitálna fotografia 

Lektor: RNDr. Elena Soboličová CSc. 

 
Hodina Téma 

1.,2. Čo je počítač, klávesnica a klávesy, myš, pamäť, periférne zariadenia, operačný 

systém, základy bezpečnej práce s počítačom, vytvorenie účtu a hesla, 

softvérové vybavenie, adresáre a ich vytvorenie,  atď, Všeobecne o Microsoft 

Office a jeho komponentoch, Úvod do MS Word. 

3.,4. Práca s MS Word, formátovanie, kopírovanie, mazanie textu, atď., vkladanie 

obrázkov , grafov a tabuliek do textu. Stručné zopakovanie predchádzajúcich 

tém. 

5.,6. Práca s MS Excel, formátovanie, kopírovanie, mazanie textu, v tabuľkách 

Excelu, základné matematické funkcie používané v tabuľkách Excelu, Stručné 

zopakovanie predchádzajúcich tém.  

7.,8. Práca s MS Power Point, formátovanie, kopírovanie, mazanie textu, atď., 

vkladanie obrázkov , grafov a tabuliek do textu. Stručné zopakovanie 

predchádzajúcich tém. 

9.,10. Internet  a rôzne internetové prehliadače, tvorba bezpečného hesla, spamy, 

popup window, odkazy na zaujímavé stránky pre seniorov,, Sťahovanie 

a vyplňovanie formulárov z internetu, odkazy na dôležité stránky (kataster, 

daňový úrad, ministerstvá, atď),interaktívne knihy, slovníky a  hry na internete 

11.,12.  Opakovanie predchádzajúcich tém a práca s mailom. 

 

 

 

    Sylabus   

pre   2. ročník odboru Počítače a digitálna fotografia 

 
Hodina Téma 

1.,2. Opakovanie učiva z 1. ročníka. S dôrazom na adresáre využívané pri práci 

s grafickými editormi, vytvorenie vlastných adresárov 

3.,4. Čo je to digitálna fotografia, jej formát, dostupné grafické editory pre prácu 

s digitálnou fotografiou, sťahovanie fotografií z mobilných telefónov 

a fotoaparátov do počítača, použitie Wordu a Power Pointu pre základnú úpravu 

fotografií. 

5.,6. Práca s bezplatným a jednoduchým produktom Perfect Photo na úpravu 

fotografií , (orezávanie, tónovanie, odstraňovanie červených očí, inverzná 

fotografia, atď) a tiež kompresia fotografie ( jej veľkosti – vhodné pre mail), 

vkladanie vlastnej fotografie do mailu  

7.,8. Práca s bezplatným grafickým programom PIXIZ na úpravu fotografií. 

Vytváranie koláží 

9.,10. Práca s bezplatným grafickým  programom GIMP na úpravu fotografií na 

vysokej úrovni, práca s vrstvami, kolážami, atď. 

 

11.,12. Pokračovanie - Práca s bezplatným grafickým  programom GIMP na úpravu 

fotografií na vysokej úrovni, práca s vrstvami, kolážami, atď. 

 


