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INFORMATIKA 
Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami           Stupeň vzdelania: ISCED 1 

 

ÚVOD 

Vzdelávací štandard stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov. Pozostáva z 

charakteristiky a cieľov predmetu, ktoré sa konkretizujú vo výkonovom štandarde. 

Výkonový štandard predstavuje ucelený systém všeobecne formulovaných kognitívne odstupňovaných výkonov. Tieto výkony môže učiteľ 

bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek  

s prihliadnutím na aktuálne kognitívne schopnosti žiakov. 

K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom je učivo štruktúrované podľa jednotlivých tematických celkov. Stanovený 

učebný obsah môže učiteľ tvorivo modifikovať. 

Vzdelávací štandard je koncipovaný tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové poznatky, ale vytváral im primerané podmienky na aktívne 

osvojovanie vedomostí. Vytvára priestor, ktorý umožňuje žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, vykonávať 

experimenty, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými 

prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilostí vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému 

spôsobu poznávania sveta. 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci 

s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie 

problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým 

nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, 

ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď 

iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných 

predmetoch. 

 

CIELE PREDMETU 
Žiak  

 kriticky hodnotí o informáciách a rôznych reprezentáciách, používa vhodné nástroje na ich spracovanie, 

 používa algoritmy, vie nájsť algoritmické riešenia problémov, vytvára návody, programy podľa daných pravidiel, 

 logicky uvažuje, argumentuje, kriticky hodnotí, zdôvodňuje rozhodnutia, 

 pozná princípy softvéru a hardvéru a využíva ich pri riešení informatických problémov, 

 komunikuje prostredníctvom digitálnych technológií, získava informácie na webe, 

 informuje o tom, ako informatika ovplyvnila spoločnosť, 



 rozumie rizikám na internete, dokáže sa  im brániť a vie riešiť konkrétne problémy 

 rešpektuje duševné vlastníctvo. 

 
STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Metódy a formy práce vedú žiakov k úspešnému splneniu cieľov a k splneniu kľúčových kompetencií žiakov I. stupňa. 

 

METÓDY A POSTUPY, FORMY PRÁCE 

1. klasické výučbové metódy 

a) slovné – vysvetľovanie, práca s textom, rozhovor 

b) názorno-demonštračné – prezentácia a pozorovanie, práca s obrazom, inštruktáž 

c) zručnostno–praktické - napodobňovanie, experimentovanie, vytváranie zručností 

2. aktivizujúce metódy 

a) diskusné 

b) heuristické, riešenie problémov 

3. komplexné výučbové metódy 

a) skupinové a kooperatívne vyučovanie 

b) samostatná práca žiakov 

c) projektové vyučovanie 

 
UČEBNÉ ZDROJE 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné zdroje: 

Odborná literatúra:  

1. M. Mosná: Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovná učebnica, Najväčší prípad inšpektora Softíka  + CD 

4. Ďalšie aplikácie: RNA, Tux paint, Sebran 

5. Webové stránky: www.fifik.sk, www.pomoc.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk 

Didaktická technika: počítače, notebooky, dataprojektor, tabuľa, interaktívna tabuľa, výučbové programy, texty, obrázky, videozáznamy, USB kľúče, 

tlačiareň, skener, digitálny fotoaparát. 

 

HODNOTENIE ŽIAKA 

     V procese diagnostiky a hodnotenia žiaka sa uplatňujú rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť mu šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa aktívne 

zapája do procesu hodnotenia. Výsledná klasifikácia je vyjadrená známkou. Výsledná klasifikácia v predmete Informatika v 2. ročníku zahŕňa 

nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiaka: 

- písomné práce, v ktorých preukáže získané zručnosti, 

- praktické práce – projekty, praktické cvičenia, 

- ústne prezentovanie osvojených poznatkov. 

Vo výslednej klasifikácii sa odzrkadľuje sumatívne hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom 

štandarde. Výsledná klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia, hodnotenia projektov a praktických cvičení, ktoré preverujú schopnosť žiaka 

uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh. Kritériá hodnotenia a klasifikácie vychádzajú z Metodického pokynu č. 22/2011 na 

http://www.fifik.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.zodpovedne.sk/


hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. 

 

ČASOVÁ DOTÁCIA 
2. ročník – 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Učebné osnovy pre II. ročník 

 
Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a 

formy 

Výstup na hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. Žiak vie pomenovať základné časti 

počítača – klávesnicu, myš, monitor, 

počítačovú skriňu, vie na čo slúžia. 

Základná orientácia na klávesnici. 

Princípy 

fungovania IKT. 

Časti 

počítača. 

 

OSR 

OŽZ 

Vysvetľova

nie, práca 

s textom. 

Žiak vie, ako má 

správne pri počítači 

sedieť. 

písomné práce 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

2 PU s. 1 - 2 

IX. Žiak pozná časti počítačovej myši a 

pojem kurzor myši. 

Vie riešiť jednoduchú logickú úlohu. 

Ovládanie myšky (klik a dvojklik). 

Princípy 

fungovania IKT 

Informácie 

okolo nás. 

Práca 

s myšou. 

 

MEV 

OSR 

Inštruktáž. Žiak vie myš správne 

uchopiť 

a urobiť jednoduchý 

klik na jej tlačidlách. 

Vie pohybovať myšou 

tak, aby sa dostal na 

určené miesto. Dokáže 

klikať na určené 

miesta. 

 

praktické 

cvičenia 

 

 

2 PU s. 3 - 5 

X. Žiak sa oboznámi s grafickým 

programom. 

Žiak pozná nástroj VÝPLŇ, vie ako 

vybrať farbu z palety farieb a vyplniť 

plochy obrázkov podľa vzoru alebo na 

základe jednoduchého zadania. 

Žiak pozná ikony pre príkazy NOVÝ, 

OTVORIŤ, ČARY, pohybovať sa hore 

– dole pomocou šípok v grafickom 

programe a nástroj SPÄŤ. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Informácie 

okolo nás. 

Vyfarbovanie 

obrázkov. 

 

DOV 

ENV 

MEV 

OŽZ 

OSR 

Práca 

s textom, 

inštruktáž. 

Žiak si dokáže vybrať z 

palety farieb a vyplniť 

plochy obrázkov. 

Žiak vie vyplnenú 

plochu prefarbiť 

a dostať sa vo svojej 

práci o krok späť. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

3 PU s. 6 - 9 

XI. Žiak vie použiť nástroj PEČIATKA, 

vie si vybrať z ponuky pečiatok. 

 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie. 

 

Pečiatkovanie

. 

 

ENV 

MEV 

OSR 

Práca 

s textom, 

inštruktáž. 

Žiak vie premiestniť 

a označiť pečiatku na 

určenom mieste. 

Vie pečiatku zväčšiť 

a zmenšiť. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

2 PU s. 10 - 12 



XI. Žiak pozná nástroj ČIARA, vie spájať 

obrázky podľa zadaných kritérií. 

Pozná nástroj PEČIATKA. Vie 

vytvoriť obrázok kombináciou čiar 

a pečiatok. 

Informácie 

okolo nás. 

Kreslenie 

čiar, 

pečiatkovanie

. 

 

ENV 

MEV 

OSR 

OŽZ 

Práca 

s textom, 

inštruktáž. 

Žiak vie nakresliť 

jednoduchú čiaru 

a jednoduché tvary 

pohybom myši so 

stlačeným nástrojom po 

podložke, vie tlačidlo 

podržať tak, aby 

nakreslil čiaru, vie 

kresliť čiaru rôznymi 

smermi . 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

1 PU s.13 -15 

XII. Žiak pozná nástroj VÝPLŇ. Vie, že 

pri neúplnom obryse sa farba nástroja 

VÝPLŇ vyleje. Pozná funkciu tlačidla 

HRÚBKA ČIARY. Vie použiť nástroje 

ČIARA, VÝPLŇ a PEČIATKA 

v jednom obrázku. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Informácie 

okolo nás. 

Kreslenie 

a vyfarbovani

e. 

 

DOV 

OSR 

Práca 

s textom, 

inštruktáž. 

Žiak vie pomocou 

nástrojov ČIARA 

a VÝPLŇ nakresliť 

rôzne obrázky.  

Vie si farbu čiary 

zmeniť pomocou 

palety. Vie použiť 

rôzne hrúbky čiar a iné 

kresliace nástroje. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

1 PU s. 16 - 17 

XII. Žiak pozná nástroj ÚSEČKA, vie že 

ho môže použiť na kreslenie rovných 

čiar. Vie, že pomocou rovných čiar 

môže kresliť geometrické útvary. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Informácie 

okolo nás. 

Kreslenie 

rovných čiar, 

vyfarbovanie. 

 

DOV 

ENV 

MUV 

RĽK 

OSR 

Vysvetľova

nie, práca 

s textom. 

Dokáže pomocou 

rovných čiar nakresliť 

geometrické útvary a 

jednoduché obrázky. 

Vie ich vymaľovať 

nástrojom VÝPLŇ. 

Dokáže použiť rôzne 

hrúbky rovných čiar. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

2 PU s. 18 - 20 

I. Žiak pozná nástroje KRUH, OVÁL, 

OBDĹŽNIK a ŠTVOREC. 

Geometrické tvary dokresľuje 

a vymaľováva pomocou kresliacich 

nástrojov. 

Pozná funkciu klávesu SHIFT pri 

kreslení kruhov a štvorcov. Žiak pozná 

nástroje OVÁLY, VYPLNENÉ 

OVÁLY, OBDĹŽNIKY a 

VYPLNENÉ OBDĹŽNIKY. Pozná 

pojem ikona. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Informácie 

okolo nás 

Kreslenie 

rôznych 

tvarov. 

 

DOV 

ENV 

MEV 

OSR 

Inštruktáž. Žiak vie pomocou 

nástrojov kresliť 

KRUHY a OVÁLY, 

VYPLNENÉ KRUHY 

a VYPLNENÉ 

OVÁLY, ŠTVORCE a 

OBDĹŽNIKY, 

VYPLNENÉ 

ŠTVORCE a 

VYPLNENÉ 

OBDĹŽNIKY. Dokáže 

pri kresliť jednou ruku 

a druhou držať stlačený 

kláves SHIFT. Dokáže 

nakresliť kruhy, ovály, 

štvorce, obdĺžniky na 

určené miesto. 

písomné práce 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

3 PU s.20 - 25 



II. Žiak vie, na čo slúži klávesnica, vie sa 

na nej orientovať. Vie, kde sa 

nachádzajú číslice a písmená. Vie 

písať malé písmená. Pozná textový 

kurzor, vie písať veľké písmená 

pomocou klávesy SHIFT. Pozná načo 

slúži medzerník a BACKSPACE. 

Pozná zásady písania slov a viet. 

Princípy 

fungovania IKT 

Informácie 

okolo nás 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT. 

Písanie 

pomocou 

klávesnice. 

 

MEV 

OSR  

TPP 

 

Inštruktáž. Žiak dokáže používať 

klávesnicu na písanie 

slov a viet. Vie 

presúvať textový súbor 

klikaním aj šípkami. 

Dokáže pomocou 

klávesnice napísať 

malé a veľké písmená, 

krátky text a číslice. 

Pozná tlačidlo SHIFT 

ako nástroj na písanie 

veľkých tlačených 

písmen. Pozná 

medzerník. Dokáže 

vymazať zle napísané 

písmeno/opraviť text 

pomocou tlačidla 

BACKSPACE. Žiak 

vie napísať malé 

písmená s mäkčeňom a 

dĺžňom. Vie využiť 

MEDZERNÍK. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

4 PU s. 26 - 32  

 

III. Žiak pozná pojem internet, web, 

webové stránky, webový prehliadač, 

sieť. Pozná význam slova linka, 

odkaz. Pozná funkciu tlačidla SPÄŤ 

vo webovom prehliadači. 

Princípy 

fungovania IKT 

Informácie 

okolo nás 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT. 

Písanie 

pomocou 

klávesnice. 

 

MEV 

OSR  

TPP 

 

Práca 

s textom. 

Žiak vie označiť 

písmeno, slovo alebo 

celú časť textu. Vie v 

označenom texte a v 

slovách použiť kláves 

ZMAŽ. Vie meniť 

farbu, veľkosť a tvar 

písmen. Žiak vie 

napísať webovú adresu, 

klikať na linku a 

pohybovať sa po webe 

klikaním na tlačidlo 

SPÄŤ. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

3 PU s. 26 - 32 

 

IV. Žiak pozná význam slova surfovanie – 

prezeranie webových stránok. Žiak vie 

ako sa píše webová adresa. Pozná 

funkciu klávesu ENTER . Pozná 

základné zásady bezpečnosti na 

internete. 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

Informácie 

okolo nás. 

Používanie 

webu. 

 

MEV 

OSR  

OŽZ 

RĽK 

TPP 

 

Rozhovor, 

experiment

ovanie. 

Dokáže zapísať 

v správnom tvare 

adresu detskej webovej 

stránky do miesta na 

adresy vo webovom 

prehliadači. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

3 PU s. 33 - 38 



V. Žiak pozná nástroj CHYŤ. Vie 

presúvať a predmet na obrazovke. Vie 

riešiť úlohy podľa zadaných pravidiel.  

Žiak pozná pojem návod, vie 

pomenovať rôzne návody z 

praktického života. Vie zostaviť 

poradie krokov pri stavbe z kociek, 

nájsť a opraviť chybu v návode. 

Žiak vie klasifikovať, triediť alebo 

zoskupovať objekty podľa určitých 

vlastností. Žiak rieši problémy podľa 

zadaných kritérií. Pri riešení využíva 

programy a ich nástroje. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Informácie 

okolo nás. 

Počítač ako 

pomocník. 

 

MEV 

OSR  

OŽZ 

 

Inštruktáž. Žiak vie pomocou 

nástroja Chyť 

premiestňovať obrázky 

a dokáže udržať 

stlačené tlačidlo na 

myši počas presúvania.  

Žiak vie používať myš 

pri riešení úloh. 

Žiak vie presúvať 

myšou a klikať na 

tlačidlá pri riešení úloh. 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

4 PU s. 39 - 41 

VI. Žiak pozná niektoré 

možnosti prehrávania zvukov na 

počítači. 

Žiak vie nájsť na internete stránky 

s hudobnými hrami. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

Informácie 

okolo nás. 

Prehrávanie 

zvukov. 

 

MEV 

OSR  

TPP 

 

 

Experiment

ovanie 

Žiak vie používať 

myš pri hrách so 

zvukmi. 

Žiak vie používať myš 

pri prehrávaní hudby. 

písomné práce 

 

praktické 

cvičenia 

 

ústne 

prezentovanie 

3 PU s. 42 - 44 

 

 

Vypracoval: MZ 1. stupeň 

Prejednané v MZ 1. a 2. ročník 25.8.2016 

Prejednané v pedagogickej rade 31.8.2016 

Platnosť: od 1.9.2016 


