
Výukový program Internet 

 Práci na internetu si procvičíme s pomocí výukového programu Internet 

2000. 

 Jedná se o již starší program,  prostřednictvím kterého jsme schopni  si i 

dnes procvičit základní  pravidla fungování internetu a práce s ním. 

 Instalační soubor je volně stažitelný z webových stránek  ww.maskola.cz, v 

oddíle Výuka – Informatika – Materiály k výuce – Výukový program 

Internet 2000.  

 Jedná se o volný program. Lze jej volně stahovat a po instalaci používat. 

 Po stažení lze spouštěcí soubor internet.exe  dvojklikem                   spustit a 

program zcela lehce nainstalovat. 

 Program spustíme z plochy prostřednictvím zástupce,                        nebo z 

nabídky Start – Všechny programy – Internet 2000. 

 

http://www.maskola.cz/documents/vyuka/informatika/internet.exe
http://www.maskola.cz/documents/vyuka/informatika/internet.exe


Práce s programem 

 Po spuštění programu s objeví 
úvodní obrazovka, která může být 
zobrazena v okně, nebo přes celou 
obrazovku. Pokračujeme pomocí 
tlačítka Start. 

 Do nabízených volných polí je 
nutno napsat údaje, pod kterými se 
budeme do programu přihlašovat. 

 Program si je uloží a následně si 
zapamatuje jak daleko jsme se v 
programu dostali. Takže při 
přerušení práce s programem 
nemusíme všechny úkoly plnit 
znovu, můžeme plynule pokračovat 
v práci. 

 Pro lepší zapamatování doporučuji 
zadat své jméno a příjmení. 

 Začneme kapitolou Úvod. 



Práce s programem 

 S programem pracujeme 

způsobem postupných kroků 

(Pokračuj), po nichž následuje 

kontrolní úkol. 

 Po jeho správném zodpovězení 

nás program pouští dál. Při 

neúspěchu nás program vrátí 

na začátek úseku, ke kterému 

se vztahuje poslední otázka.  

 Pozor! V kapitole se můžeme 

splést pouze třikrát. Při čtvrté 

chybě jsme navráceni na 

začátek celé kapitoly, Je dobré 

pozorně číst. 

 Kdykoli lze program 

předčasně ukončit 

 



Práce s programem 

 Na konci kapitoly nás čeká dlouho 

očekávaný pokyn – Konec kapitoly a 

hotová kapitola dostane zelené 

orámování. 

 Výbornou pomůckou pro začínající 

interneťáky je Slovníček obsahující 

vysvětlení řady důležitých pojmů z 

oblasti sítí a Internetu. 

 



Práce s programem 

 Pokračujeme kapitolou WWW, která nabízí řadu již náročnějších otázek a 

úkolů. 


