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Internet (5. -6. třída) 
 

Webový prohlížeč Microsoft Edge 
Webový prohlížeč – program pro prohlížení webových stránek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levý horní okraj: 

 

 

 

- Zobrazit všechny karty a Uložit karty bokem (dočasné uložení karet) 
- Aktuální karta – zobrazuje vybranou webovou stránku 
- Nová karta – můžete si otevřít více karet 
- Zobrazit / Skrýt náhledy karet 
- dvě šipky (zpět, vpřed) pro procházení webových stránek 
- Aktualizovat – znovu načte webovou stránku 
- tlačítko Domů – přechod na Domácí webovou stránku 
- Adresní řádek (sem napíšete adresu požadované webové stránky) 
- Panel Oblíbené položky – umožňuje otevírání oblíbených webových stránek jedním kliknutím 

myší. Tlačítkem Přidat k oblíbeným položkám přidáme zobrazenou webovou stránku na 
panel Oblíbené položky. Přes pravé tlačítko myši můžeme položky na panelu upravovat. 
Vhodné je změnit (zkrátit) jejich název 

Pravý horní okraj: 

 

 

- tlačítko Přidat k oblíbeným položkám – pro  organizaci oblíbených webových stránek 
- tlačítko Oblíbené – pro prohlížení oblíbených webových stránek a historie 
- tlačítko K přečtení – pro prohlížení webových stránek dočasně uložených k přečtení 
- tlačítko Přidat poznámky – pro vkládání poznámek do uložených webových stránek 
- tlačítko Nastavení – nastavení prohlížeče 
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Další tlačítka můžete přidat / odebrat přes Nastavení – Zobrazit na panelu nástrojů… 

Tlačítko Domů zobrazíte přes Nastavení –           Nastavení – Zobrazit tlačítko Domů 

 

 

 

 

 

Nejoblíbenější webové stránky si přidáte na Panel Oblíbené položky. Ve škole to budou: 

- www.4zscheb.cz – webové stránky školy 
- www.seznam.cz – nejpopulárnější česká webová stránka = Domácí webová stránka 
- www.google.cz – celosvětově nejpopulárnější webová stránka = internetový vyhledávač 
- www.inf4zscheb.cz – webové stránky Informatiky 

Název Seznam – najdu tam co neznám zkraťte jen na Seznam. 

Panel Oblíbené položky zobrazíte přes Nastavení –           Nastavení – Zobrazit panel oblíbené 

Další oblíbené položky si uspořádáte přes tlačítko Oblíbené: 

- od začátku máte k dispozici pouze složku – panel Oblíbené položky 
- rozbalením nabídky Oblíbené můžete do oblíbených položek přidat vlastní složku 

(Informatika) 
- složky mají žlutou ikonu a ukládají se do nich webové stránky podobného zaměření 
- webové stránky uložené v Oblíbených můžete přesunovat, přejmenovat a odstranit 

 

 

Webové stránky, které si nechcete trvale ukládat mezi Oblíbené, můžete uložit mezi webové stránky 
K přečtení. Tyto webové stránky můžete doplnit poznámkami a také jejich obsah můžete různým 
způsobem zvýraznit. 

Historii procházení a uložená hesla odstraníme přes Nastavení –        Historie – Vymazat historii 

Na Hlavní panel připnete webovou stránku přes Nastavení – Připnout tuto stránku na Hlavní panel 

Na panel  Start přidáte webovou stránku (jako dlaždici) přes Nastavení – Další nástroje – Připnout 
tuto stránku na Start 

Zvětšit / zmenšit zobrazení  (LUPA) můžete pomocí klávesy CTRL + nebo - , případně kolečkem myši.  

Tisk webové stránky provedete přes Nastavení – Tisk.  

Lepší je vytisknout webovou stránku, která je přímo připravená k tisku (je na ní odkaz k tisku). 

Webový prohlížeč Google Chrome  
Celosvětově nejpoužívanější prohlížeč. Na rozdíl od prohlížeče Microsoft Edge se musí do počítače 
instalovat. Práce s tímto prohlížečem je velmi podobná a měli byste jí zvládnout. 

http://www.4zscheb.cz/
http://www.seznam.cz/
http://www.google.cz/
http://www.inf4zscheb.cz/
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Co musíte umět: 
 

1) zapsat do adresního řádku adresu požadované webové stránky 

2) aktualizovat (znovu načíst) webovou stránku 

3) otevřít si více karet (odebrat) 

4) uložit si kartu bokem (prohlédnout a odebrat) 

5) procházet webové stránky 

6) používat Historii 

7) zobrazit / skrýt tlačítko Domů 

8) nastavit Domácí webovou stránku 

9) zobrazit  / skrýt tlačítka Oblíbené, K přečtení, Historie, Položky ke stažení, Přidat poznámky 

10) zobrazit / skrýt Panel Oblíbené položky 

11) používat Panel Oblíbené položky (přidat, přejmenovat, odebrat webovou stránku) 

12) organizovat oblíbené webové stránky – Oblíbené (vytvořit složku, přidat, přejmenovat, 
odebrat a přesunout webovou stránku) 

13) uložit si webovou stránku k přečtení a vložit do ní poznámky a zvýraznění 

14) odstranit Historii procházení 

15) odstranit uložená hesla 

16) přidat web k aplikacím na Start 

17) přidat web na Hlavní panel 

18) odebrat web z aplikací / odebrat z Hlavního panelu 

19) pracovat s lupou 

20) vytisknout webovou stránku 

 

 

 

 

 


