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Školský vzdelávací program – INFORMATIKA 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Škola Základná škola M. R. Štefánika Haličská cesta číslo 1191/8, Lučenec 984 03 

Stupeň vzdelávania nižšie sekundárne vzdelávanie –  ISCED 2 

Ročník piaty (žiaci, ktorí absolvovali informatickú výchovu) 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne + 0,5 hodiny týždenne (dotované)– ročne 33 vyučovacích hodín 

Tematické celky a  

počet vyučovacích hodín 

Informácie okolo nás - 1 + 11 + 6  = 18 vyučovacích hodín 

Princípy fungovania IKT – 6  vyučovacích hodín  

Komunikácia prostredníctvom IKT – 5  vyučovacích hodín  

Informačná spoločnosť – 6  vyučovacích hodín 

Ročník šiesty (žiaci, ktorí neabsolvovali informatickú výchovu) 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne + 0,5 hodiny týždenne (dotované)– ročne 33 vyučovacích hodín 

Tematické celky a  

počet vyučovacích hodín 

Informácie okolo nás - 2 + 16 = 18 vyučovacích hodín 

Princípy fungovania IKT – 3 vyučovacie hodiny  

Informačná spoločnosť –  4 vyučovacie hodiny 

Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie – 8 vyučovacích hodín 

Ročník siedmy (žiaci, ktorí neabsolvovali informatickú výchovu) 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne + 0,5 hodiny týždenne (dotované)– ročne 33 vyučovacích hodín 

Tematické celky a  

počet vyučovacích hodín 

Princípy fungovania IKT – 4 vyučovacie hodiny 

Informácie okolo nás – 5 + 8 =  13 vyučovacích hodín 

Informačná spoločnosť – 5 vyučovacích hodín 

Komunikácia prostredníctvom IKT – 3 vyučovacích hodín 

Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie – 8 vyučovacích hodín 
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Ročník ôsmy (žiaci, ktorí neabsolvovali informatickú výchovu) 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne + 0,5 hodiny týždenne (dotované)– ročne 33 vyučovacích hodín 

Tematické celky a  

počet vyučovacích hodín 

Komunikácia prostredníctvom IKT – 4 vyučovacích hodín 

Informačná spoločnosť – 6 + 11 = 17 vyučovacích hodín 

Princípy fungovania IKT – 5 vyučovacích hodín 

Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie – 7 vyučovacích hodín 
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1.1 CHARAKTERISTIKA  PREDMETU 

 Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií 

v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika 

a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život 

obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 

univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty. 

 

1.2 OBSAH PREDMETU  

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov: 

I. Informácie okolo nás 

II. Komunikácia prostredníctvom IKT 

II. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

IV. Princípy fungovania IKT 

V. Informačná spoločnosť 

 



 5 

Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Pojem informácia, typy informácií (textová, 

multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov 

pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby: 

1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 
2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy, 
3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií, 
4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 
5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie IKT v iných predmetoch, 
6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania. 

 

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie 

školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci 

1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, 
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 
3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité správy), 
4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, internetový obchod), 
5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 
 

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov 

prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy 

algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych 

riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí. 

 

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali 

zoznámiť s princípmi fungovania: 

1. jednoduchého hardvéru, 
2. rôznych oblastí určenia softvéru, 
3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami), 
4. lokálnej siete a internetu. 

 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými 

aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali 

1. sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, 
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2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, 

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 
 

1.3 OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD  

1.3.1 Informácie okolo nás  
Pojmy:  

 typy informácií, reprezentácia, bit, bajt  

 formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte  

 grafická informácia, fotografia, animácia  

 informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy  

 úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa  

 prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe  

 encyklopédia, odkazy  
 
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

 vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky  

 úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch  

 vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia  

 hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v elektronickej knižnici  

 edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)  
 

Obsahový štandard  

 Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt.  

  Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte.  

 Grafická informácia, fotografia, animácia.  

 Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy.  

  Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa.  

 Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe.  

 Encyklopédia.  
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Výkonový štandard  
Žiak 

 Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.  

 Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch.  

 Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu.  

 Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania.  

 Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii.  

 Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici.  

 Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenaţéry pre cudzí jazyk).  
 

 

1.3.2 Komunikácia prostredníctvom IKT  
Pojmy:  

 elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy  

 webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače  

 rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ)  
 
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

 formátovanie emailovej správy  

 školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google  

 rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom  

 prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika, hračky).  
 

Obsahový štandard  

 Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.  

 Adresár príjemcov, príloha správy.  

 Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače.  
 

Výkonový štandard  
Žiak  

 Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva možnosti poštového klienta, pozná správnu formu správy.  

 Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích strojov a katalógov.  

 Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety.  
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  Pozná online služby e-spoločnosti.  
 

 

1.3.3 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  
Pojmy:  

 postup riešenia, etapy riešenia problémov  

 programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus  

 zložitosť riešenia problému  
 
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

 v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, zoskupovanie častí riešenia do procedúr  

 porovnanie času trvania rôznych riešení problému  
 

Obsahový štandard  

 Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov.  

  Programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, premenná, hodnota, priradenie.  

 Zložitosť riešenia problému.  
 

Výkonový štandard  
Žiak  

 Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie 
textu).  

 Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, 
zoskupovanie častí riešenia do procedúr.  

 Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému.  
 

 

1.3.4 Princípy fungovania IKT  
Pojmy:  

 vstupno/výstupné zariadenia, skener  

 oblasti aplikácií softvéru  

 operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh  

 priečinok, disk, CD, usb - pamäťový kľúč, archív  

 lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede  

 princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp  
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 formáty súborov  
 
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

 porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít  

 práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera  

 naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa  

 spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh  

 ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania  

 vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu  

 práca so súbormi v lokálnej sieti triedy  

 logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača  

 skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov  
 

Obsahový štandard  

 Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru.  

 Formáty súborov.  

 Operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh.  

 Priečinok, disk, CD, usb - pamäťový kľúč, archív.  

 Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp.  

 
Výkonový štandard  
Žiak  

 Pozná určenie, parametre periférií.  

 Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií.  

 Pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu.  

 Dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov.  

 Dokáže vykonať zálohovanie údajov.  

 Dokáže pracovať v lokálnej sieti.  

 Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača.  

  Pozná formát a typy súborov.  
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1.3.5 Informačná spoločnosť  
Pojmy:  

 informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti  

 riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri  

 zásady bezpečnosti  

 platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah  

 licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware  

 legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu  
 
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

 ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých aplikácií  

 ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú  

 kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť  

 rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti  

 diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, autorské práva  
 
Obsahový štandard  

 Informačné technológie v znalostnej spoločnosti.  

 Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy.  

 Zásady bezpečnosti.  

 Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah.  

 Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware.  

 Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.  
 
Výkonový štandard  
Žiak  

 Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti (bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ).  

 Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby bezpečnosti na internete a ochrany počítača.  

 Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.  

 Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.  

 Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a šírení programov s rôznymi stupňami licencií.  
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1.4 CIELE PREDMETU 

Cieľom vyučovania informatiky je : 

 sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov.  

 dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci: 

 sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov a manipuláciami s údajmi 

 rozumeli pojmom algoritmus a program  

 sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej 
štruktúry (napr. operačný systém) 

 si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných 
programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu - projekt, rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov 

 rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať 
a referovať) 

 rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti 

 naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií, pochopili sociálne, etické a právne aspekty 
informatiky. 

 
 

1.5 METÓDY A FORMY VÝUČBY 

motivačný rozhovor, vysvetľovanie, demonštračné metódy cez dataprojektor, precvičovanie, opakovanie, preverovanie, práca s internetom ako zdrojom 

informácií, frontálna výučba, samostatná práca žiakov, skupinová práca žiakov.  
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1.6 HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

Žiaci budú hodnotení priebežne.  Stupnica: 1: do 90% 

       2: do 75% 

       3: do 50% 

       4: do 25% 

       5: menej ako 25% 

motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu, kontrolné hodnotenie: krátke previerky na zistenie pochopenia 

a naučenia sa učiva, hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov. 

 

1.7 UČEBNÉ ZDROJE 

Na vyučovaní budeme pracovať s pracovnými listami, internetom a učebnicami :  

Varga, Hrušecká: Tvorivá informatika - Prvý zošit s internetom 

Kalaš, Winczer: Tvorivá informatika - Informatika okolo nás 

Blaho, Kalaš: Tvorivá informatika - Prvý zošit z programovania 

Salanci: Tvorivá informatika - Prvý zošit o obrázkoch 

Kalaš a kol: Informatika pre stredné školy 

Ľubomír Salanci: Práca s grafikou 
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1.8 TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 5. ROČNÍK 

Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický celok 
Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznám
ky 

1h. 
oboznámenie s 
pravidlami práce v 
informatickej učebni 

Informácie 
okolo nás 

Bezpečnosť 
predpisy v pc 
učebni, Vypnutie 
a zapnutie 
počítača, 
Digitálne 
zariadenia v 
domácnosti 

Ochrana a 
bezpečnosť pri 
práci 

rozhovor, 
demonštrácia 
učiteľom a 
žiakmi 

pozná pravidlá práce 
v PC učebni 
a dodržiava ich,  vie 
zapnúť a vypnúť PC, 
vie vymenovať 
možnosti využitia IKT 
v bežnom živote 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

 

6 h. 

oboznámenie so 
systémami na 
spracovanie údajov – z 
pohľadu ich architektúry 
(počítač, prídavné 
zariadenia) a logickej 
štruktúry (napr. 
operačný systém) 

Princípy 
fungovania IKT 

Hardvér, softvér, 
prídavné 
zariadenia 

  

demonštračná 
metóda priamo 
na rozobratom 
pc 

pozná určenie 
periférií, ovláda 
obsluhu počítača, 
práca s myšou, 
ovládanie klávesnice, 
pozná pojem 
operačný systém, 
vytváranie priečinkov 

motivačné 
hodnotenie, 
kontrolná 
previerka 

2 

 

1 
 

Operačný 
systém 
(priečinky a 
súbory) 

  

rozhovor, 
demonštrácia 
učiteľom a 
žiakmi, 
samostatná 
práca 

2 
 

1 

 

11 h. 

zopakovanie zručnosti 
kreslenia v grafickom 
prostredí a spracovávaní 
grafických,  
informácií, využitie 
získaných zručností a 
ich prezentácia 
pomocou práce - Zdravý 
životný štýl 

Informácie 
okolo nás 

Oblasti aplikácií 
softvéru (skicár, 
gimp), grafická 
informácia 

Výtvarná výchova 

priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov s 
jednoduchým 
grafickým 
editorom 

čarbanie myšou, 
výber geometrických 
útvarov, vyfarbovanie, 
výber a schránka 
(premiestňovanie a 
kopírovanie), otáčanie 
a ťahanie tvarov, 
písanie textu 

motivačné 
hodnotenie 

1 
 

1 

 

1 

 

Práca - Zdravý 
životný štýl 

Enviromentálna 
výchova, 
prezentácia práce 

samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť plagát 
v grafickom editore 

hodnotenie 
práce 

1 

 

zopakovanie zručnosti 
písania v textovom 

Spracovanie 
textovej 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

priebežná 
demonštrácia 

dokáže sa orientovať 
na klávesnici, pozná 

motivačné 
hodnotenie 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický celok 
Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznám
ky 

prostredí a spracovávaní 
textových 
informácií, využitie 
získaných zručností a 
ich prezentácia 
pomocou práce - 
Maľovaná rozprávka 

informácie 
(microsoft word, 
open office 
writer) 

postupov 
učiteľom cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov  
s textovým 
editorom 

základné pravidlá 
písania textu, píše s 
diakritikou, dokáže 
sformátovať text, 
dokáže použiť 
odstavce, dokáže 
vložiť obrázok do 
textu a sformátovať 
ho, dokáže text 
vytlačiť a uložiť 

 

 

Základné 
pravidlá písania 
textu 

2 
 

1 
 

Obrázky v texte 

1 

 

 

Práca  - 
Maľovaná 
rozprávka 

Tvorba a 
prezentácia práce 

samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť 
textový dokument s 
obrázkami 

hodnotenie 
práce 

1  

1 
 

4 h. 

oboznámenie s pojmami 
údaj a informácia, s 
rôznymi typmi údajov, s 
ich získavaním, 
uchovávaním, 
spracovaním, 
oboznámenie s 
neinteraktívnom 
komunikáciou na 
internete  

Komunikácia 
prostredníctvom 

IKT 

Internet. 
Elektronická 
pošta, sieť, 
webová adresa, 
vyhľadávače, 
web v bežnom 
živote 

Mediálna výchova 

priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov, 
spolupráca 
žiakov 

dokáže poslať 
emailovú správu s 
prílohou, pozná 
správnu formu správ, 
pozná školský web, 
vyhľadávanie 
informácií na internete  

motivačné 
hodnotenie, 
kontrolná 
previerka 

1 

 

 

1 

 

E- mailová 
adresa, e-
mailová 
komunikácia, 
Netiketa, príloha 

Etická výchova 

1 
 

 

1 
 

6 h. 

oboznámenie sa s 
uchovávaním, 
zobrazovaním, 
spracovaním a 
prezentovaním 
informácií, naučenie sa 
pracovať v prostredí 
bežných aplikačných 
programov, efektívne 
vyhľadávať a spracovať 
informácie uložené na 

Informácie 
okolo nás 

Prezentačný 
softvér - 
spracovanie 
informácie 
formou 
prezentácie, 
hypertextový 
odkaz, nová 
snímka, vlastné 
animácie, 
tlačidlá akcií, 

  

Priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom, 
samostatná 
práca žiakov 

pozná základné 
nástroje na vytváranie 
a úpravu prezentácie, 
vytváranie vlastných 
hypertextových 
odkazov a vlastných 
animácií, vybratie 
návrhu snímky, 
vytvorenie tlačidiel 
akcií 

motivačné 
hodnotenie 

1 
 

3 
 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický celok 
Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Poznám
ky 

CD alebo na internete návrh snímky 

Práca - Moja 
škola 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj, 

prezentácia práce 

samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť 
jednoduchú 
prezentáciu a škole s 
animáciami, 
hypertextovými 
odkazmi, tlačidlami 
akcií, s uvedením 
zdrojov s internetu  

hodnotenie 
práce 

1 

 

 

5 h. 

oboznámenie s pojmami 
vírus, spam, bezpečnosť 
na internete, pochopenie 
sociálnych, etických 
aspektov informatiky 

Informačná 
spoločnosť 

Bezpečnosť na 
internete 

Etická výchova, 
Multikultúrna 
výchova, Mediálna 
výchova 

diskusia, 
spolupráca 
učiteľa a žiaka, 
www.bezpecne
nainternete.sk 

vie charakterizovať 
pojmy vírus, spam 
a vie ako sa chrániť 
pred vírusmy a 
spamamy, pozná 
zásady bezpečnosti 
na Internete 

motivačné 
hodnotenie 

3 

 

 

 

Práca - 
Dovolenka snov 

  

spolupráca 
učiteľ a žiaka, 
samostatná 
práca žiakov 

využitie a prezentácia 
schopností získaných 
počas roka 

hodnotenie 
práce 

2 
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1.9 TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 6. ROČNÍK 

Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

2h. 
oboznámenie s pojmami 
údaj a informácia, s 
rôznymi typmi údajov, 

Informácie 
okolo nás 

Informácia a údaj, 
typy informácií, 
reprezentácia, bit 
a byte 

Mediálna výchova Rozhovor 

vie definovať pojmy: 
informácia, bit, bajt, 
číselné sústavy, 
pozná rôzne druhy 
informácií (textová, 
multimediálna, atď.) 

motivačné 
hodnotenie 

2 

 

 

3h. 

porovnávanie periférií 
podľa ich určenia a 
kapacít, práca so 
skenerom, jednoduché 
princípy fungovania 
skenera, ukladanie 
informácií na rôzne média, 
porovnanie kapacít a 
rýchlosti ukladania 

Princípy 
fungovania 

IKT 

Vonkajšie 
pamäťové 
zariadenia (CD, 
DVD, USB - kľúč, 
výučbové 
CD,DVD) 

Matematika, 
Finančná 

gramotnosť 

Priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom, 
samostatná 
práca žiakov 

vie otvoriť a pracovať 
s výučbovými 
CD/DVD,  vie hľadať 
potrebné informácie, 
pozná ukladanie 
informácií na rôzne 
média, vie porovnať 
kapacitu, vie použiť 
tlačiareň, scanner 
(dokáže naskenovať 
obrázok, či text) 

motivačné 
hodnotenie, 

krátka 
previerka 

1 

 

Ukladanie súborov 
na rôzne 
pamäťové médiá, 
napaľovanie CD, 
DVD. 

1 

 

Tlačiareň, 
Scanner 

1 
 

 

16 h. 

oboznámenie sa s 
uchovávaním, 
zobrazovaním, 
spracovaním a 
prezentovaním informácií, 
naučenie sa pracovať v 
prostredí bežných 
aplikačných programov, 
efektívne vyhľadávať a 
spracovať informácie 
uložené na CD alebo na 
internete 

Informácie 
okolo nás 

Grafický editor, 
spracovanie 
grafickej 
informácie, 

Výtvarná výchova 

Priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom, 
samostatná 
práca žiakov 

získať základné 
zručnosti kreslenia v 
grafickom prostredí,  
spracovania 
naskenovanej 
fotografie 

motivačné 
hodnotenie 

2 

 

 

1 

 

Práca - Môj 
rodokmeň 

Výchova k 
rodičovstvu a 
manželstvu, 

prezentácia práce 

samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť 
rodokmeň v grafickom 
editore z 
naskenovaných 
fotografií 

hodnotenie 
práce 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

Textový editor - 
spracovanie 
textovej 
informácie, 
nastavenie strany, 
hlavička a päta, 
jednoduchá 
tabuľka, odrážky a 
číslovanie, 
tabuľka, bunka, 
formátovanie 
tabuľky, 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

pozná základné 
nástroje vytvárania a 
úprav textového 
dokumentu, vie otvoriť 
existujúci dokument, 
upraviť ho a vytlačiť, 
vie vkladať a 
upravovať obrázky v 
texte, vie navrhnúť a 
vytlačiť vlastné vizitky, 
pozná pojmy hlavička 
a päta, vie vložiť čísla 
strán, hlavičku a pätu, 
vie vložiť jednoduchú 
tabuľku a 
naformátovať ju, 
dokáže hľadať slovo, 
pojem v tabuľke, 
dokumente 

motivačné 
hodnotenie 

2 

 

3 

 

Práca - Plagát - 
rozvrh hodín + 
kalendár 

prezentácia práce 
samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť 
tabuľku rozvrhu hodín 
v textovom editore - 
spolu s obrázkami a 
školským kalendárom 

hodnotenie 
práce 

1 

 

 

oboznámenie sa s 
uchovávaním, 
zobrazovaním, 
spracovaním a 
prezentovaním informácií, 
naučenie sa pracovať v 
prostredí bežných 
aplikačných programov, 
efektívne vyhľadávať a 
spracovať informácie 
uložené na CD alebo na 
internete 

Prezentačný 
softvér - 
spracovanie 
informácie formou 
prezentácie, 
hypertextový 
odkaz, nová 
snímka, vlastné 
animácie, tlačidlá 
akcií, návrh 
snímky 

  

Priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom, 
samostatná 
práca žiakov 

pozná základné 
nástroje na vytváranie 
a úpravu prezentácie, 
vytváranie vlastných 
hypertextových 
odkazov a vlastných 
animácií, vybratie 
návrhu snímky, 
vytvorenie tlačidiel 
akcií 

motivačné 
hodnotenie 

2 
 

2 
 

1 

 

Práca - Moja škola 
Osobnostný a 

sociálny rozvoj, 
samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť 
jednoduchú 

hodnotenie 
práce 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

prezentácia práce prezentáciu a škole s 
animáciami, 
hypertextovými 
odkazmi, tlačidlami 
akcií, s uvedením 
zdrojov s internetu  

 

4 h. 

naučenie sa rešpektovať 
intelektuálne vlastníctvo a 
autorstvo informatických 
produktov, systémov a 
aplikácií (aby chápali, že 
informácie, údaje a 
programy sú produkty 
intelektuálnej práce, sú 
predmetmi vlastníctva a 
majú hodnotu), pochopili 
sociálne, etické a právne 
aspekty informatiky. 

Informačná 
spoločnosť 

Legálnosť použitia 
obrázkov a textov 
z internetu 

Etická výchova, 
multikultúrna 

výchova, mediálna 
výchova 

Rozhovor, 
prezentácia cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov s 
internetom 

pozná riziko 
počítačovej kriminality 
a jej dopady, vie čo sú 
autorské práva, 
legálny a nelegálny 
softvér, dokáže 
posúdiť spoľahlivosť 
získaných informácií, 
dokáže posúdiť 
spoľahlivosť 
získaných informácií, 
pozná rozdiel v 
používaní a šírení 
programov s rôznymi 
stupňami licencií, pri 
vytváraní práce, vždy 
uvedie zdroj 
informácií, 

motivačné 
hodnotenie, 

krátka 
previerka 

1 

 

Autorské práva, 
zásady 
bezpečnosti 

1 
 

Freeware, 
shareware softvér, 
licencie 
programov, 
legálnosť 
používania 

1 

 

 Počítačová 
kriminalita a jej 
dopady 

1 

 

8 h. 

rozumeli pojmom 
algoritmus a program 
(formálny zápis 
automatizovaného 
spracovania údajov); si 
rozvíjali schopnosť 
algoritmizovať zadaný 
problém, rozvíjali si 
programátorské zručnosti, 

Postupy 
riešenia 

problémov, 
algoritmické 

myslenie 

Úvod do 
programovania 
(Algoritmus, 
program, 
programovací 
jazyk, 
programovanie.  
Postup riešenia, 
etapy riešenia 
problémov) 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj,  

Riadený 
rozhovor, 
Priebežná 
demonštrácia 
postupov 
učiteľom 

vie definovať pojmy 
algoritmus, program, 
dokáže zapísať 
postup do formálneho 
zápisu 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

 

Programovacie 
prostredie 
(Elementárny 

Výtvarná výchova 
Rozhovor, 
priebežná 
demonštrácia 

pozná prostredie 
detského 
programovacieho 

motivačné 
hodnotenie 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na 
hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

príkaz, program, 
riešenie úloh) 

učiteľa cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov  

jazyka (napr. 
prostredie Imagine), 
vie správne použiť 
základné príkazy v 
danom prostredí pre 
pohyb (do, vl, vp, ph, 
pd, znovu, zmaz), 
farbu a hrúbku pera, 
vie vytvoriť 
jednoduchý program, 
vie demonštrovať v 
detskom 
programovacom 
prostredí riešenie úloh  

2 

 

 

 

 

 

Príkaz opakuj. 
Procedúra, 
parametre, 
premenná, 
hodnota, 
priradenie. 

Výtvarná výchova, 
Matematika 

Rozhovor, 
priebežná 
demonštrácia 
učiteľa cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov  

vie demonštrovať v 
detskom 
programovacom 
prostredí riešenie úloh 
s opakovaním, vie 
definovať pojmy 
procedúra, parameter, 
premenná, hodnota, 
priradenie 

motivačné 
hodnotenie, 

krátka 
previerka 

1 

 

 

1 

 

Práca - domček so 
záhradkou 

tvorba práce a 
prezentácia práce 

samostatná 
práca žiakov 

dokáže vytvoriť 
jednoduché procedúry 
s parametrami na 
nakreslenie domčeka, 
stromčeka, kvietka, 
slniečka,.... 

hodnotenie 
práce 

2 
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1.10 TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 7. ROČNÍK 

Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

4h 

oboznámiť sa rôznymi 
typmi súborov, z rôznymi 
formátmi, práca so 
súbormi (lokálna sieť, 
zdieľanie súborov v triede) 

Princípy 
fungovania 

IKT 

Formáty súborov, 
veľkosť súborov, 
Kompresie, 
Dekompresie 

Princípy 
fungovania IKT - 
ukladanie súborov 
na rôzne pamäťové 

médiá, 
Komunikácia 

prostredníctvom 
IKT - e-mailová 

príloha 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

skúmanie rozdielov 
rôznych formátov 
súbor, veľkosť súborov, 
vedieť komprimovať, 
dekomprimovať viac 
súborov, adresár do 
formátu zip, rar 

motivačné 
hodnotenie, 
kontrolná 
previerka 

2 

 

Lokálna sieť, 
zdieľanie súbor v 
triede 

práca so súbormi v 
lokálnej sieti triedy 

1  

1 
 

5h 

získať ďalšie zručnosti  v 
grafickom prostredí a v 

spracovávaní grafických 
informácií, animovaní 

objektov 

Informácie 
okolo nás 

Animácie (rozdiel 
medzi obrázkom a 

animáciou, 
vytvorenie 

jednoduchej 
animácie, pojem 

fáza) 

Výtvarná výchova 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

poznať základné 
postupy pri práci s 
tvorbou animácie, 
využiť získané 
zručnosti v práci s 
animáciou pri riešení 
projektovej úlohy 
(vytvorenie alebo 
prerozprávanie príbehu 
prostredníctvom 
animácie) najprv 
oboznámenie s 
programom Pivot, 
potom s programom 
Logomotion 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

 

2 

 

 

 

Samostatná 
práca žiakov 

hodnotenie 
práce 

2 

 

8h 

oboznámiť sa s rôznymi 
typmi údajov, zvuková 
informácia a video, s ich 
nahrávaním a prehrávaním 

Úprava zvukov, 
hudobný formát 

Multikultúrna 
výchova, Mediálna 

výchova 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

úprava a vytváranie 
zvukov, vyhľadávanie a 
prehrávanie zvukových 
súborov, uloženie 
zvukových súborov na 
disk a iné nosiče 

motivačné 
hodnotenie 

2 

 

Prehrávanie a 
vytváranie videa 

vyhľadávanie vhodných 
video prehráčov a 
prehrávanie rôznych 
formátov videí, 

1 
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vytvorenie videa 

Prehrávanie a 
vytváranie videa 

vyhľadávanie vhodných 
video prehráčov a 
prehrávanie rôznych 
formátov videí, 
vytvorenie videa 

2 

 

Práca - krátke 
video o škole s 
nahovoreným 
textom 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Samostatná 
práca žiakov 

vedieť nahrať video, 
pridať nahraný zvuk, 
prezentovať 

hodnotenie 
práce žiakov 

1  

2 
 

5h 

naučiť sa rešpektovať 
intelektuálne vlastníctvo a 
autorstvo informatických 
produktov systémov a 
aplikácií, pochopili právne, 
sociálne, etické a právne 
aspekty informatiky 

Informačná 
spoločnosť 

Informačné 
technológie vo 
vedomostnej 
spoločnosti 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj, 
etická výchova, 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

ako pomáhajú počítače 
v praktickom živote a 
živote spoločnosti, 
ukážky jednoduchých 
aplikácií 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

 

Vírusy, 
antivírusové 
programy 

ako vznikajú a ako sa 
šíria počítačové vírusy, 
ako sa chránime pred 
počítačovými vírusmi 

1 

 

Zásady 
bezpečnosti 
Hackeri, Crackeri 

kto a prečo pácha 
počítačovú kriminalitu, 
zásady bezpečnosti 

1 
 

Práca - 
prezentácia o 
Vírusoch a 
antivírusoch, 
zásadách 
bezpečnosti 
správania  

Samostatná 
práca žiakov 

žiaci musia danú 
problematiku spracovať 
a porozumieť jej 

hodnotenie 
práce žiakov 

1 

 

1 

 

3h 

rozvíjali si svoje 
schopnosti pre kooperácie 
a komunikácie (naučili sa 
spolupracovať v skupine 
pri riešení problému) 

Komunikácia 
prostredníct

vom IKT 

Rozhovor (chat), 
skype, icq 

Etická výchova 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

získať základné 
vedomosti o priamej 
komunikácii 
prostredníctvom IKT 
(rozhovory, okamžité 
správy) 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

Bezpečnostné 
riziká pri práci s 
internetom 

uvedomiť si 
bezpečnostné riziká pri 
práci s internetom (pri 
rozhovore s 
neznámymi ľuďmi) 

1 
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Videokonferencia 
o bezpečnostných 
rizikách pri práci s 
internetom  

Spolupráca 
učiteľa so 

žiakmi 

získať zručnosť 
používania 
videokonferencie (web 
kamera) 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

8h 

rozvíjali si schopnosť 
algoritmizovať zadaný 
problém, rozvíjali si 
programátorské zručnosti 

Postupy, 
riešenie 

problémov, 
algoritmické 

myslenie 

Imagine - 
opakovanie 
elementárne 
príkazy, 
procedúra, príkaz 
opakuj, parametre, 
priradenie 
premennej 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj, 

Výtvarná výchova, 
Matematika 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

vie použiť základné 
príkazy, vie použiť 
príkaz opakuj, vie 
vytvoriť procedúru s 
parametrami 

kontrolná 
previerka 

1 

 

1 

 

Imagine - cyklus, 
riešenie s 
opakovaním 
činnosti 

vie riešiť úlohy s 
opakovaním nejakých 
činností 

motivačné 
hodnotenie 

2 

 

 

 

Imagine - tvary, 
obrázky, animácie 
- obrázok ako 
údaj, knižné 
obrázky (súbory), 
animované 
obrázky, 
obrázková 
premenná v 
projekte 

vie zapísať a 
interpretovať postupy 
do formálneho zápisu, 
vie využívať animáciu v 
projekte Imaginu,  
chápe program ako 
postupnosť príkazov.  

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

 

1 

 

Práca - vytvorenie 
programu v 
programovacom 
jazyku Imagine 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Samostatná 
práca žiakov 

vie využiť získané 
vedomosti a zručnosti 
na vytvorenie 
fungujúceho programu 
ako postupnosť 
príkazov 

hodnotenie 
práce žiakov 

2 
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1.11 TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN PRE 8. ROČNÍK 

Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

5 h. 

žiaci by mali poznať 
niektoré základné 

postupy pri využívaní 
internetu v informačnej 
spoločnosti, by si mali 

uvedomovať 
bezpečnostné riziká pri 

práci s internetom 

Komunikácia 
prostredníct

vom IKT 

Využívanie 
internetu v 
informačnej 
spoločnosti (mapy, 
internetový 
obchod, cestovný 
poriadok,...) Geografia, 

občianska výchova, 
mediálna výchova 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

prechádzanie a 
hľadanie v 
internetovom obchode 
(knihy, filmy, hudba, 
elektronika, hračky), 
prechádzanie a 
hľadanie na google 
map - plánovanie cesty, 
hľadanie cestovného 
poriadku SR vlaky a 
autobusy - plánovanie 
cesty 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

1 

 

Práca - plánovanie 
cesty okolo sveta 

Samostatná 
práca žiakov 

dokáže samostatne 
naplánovať cestu - 
podrobnejšie ju 
zmapovať, približne 
odhadnúť cenu cesty, 
naplánovať si potrebné 
finančné prostriedky a 
potrebnú batožinu 

  1 
 

hodnotenie 
práce 

1 

 

6 h. 

žiaci sa oboznámia s 
rôznymi free web 
stránkami, dokážu 
navrhnúť mapu a 

obsahovú štruktúru 
jednoduchej web stránky, 

dokážu vytvoriť 
jednoduchú web stránku 

Informačná 
spoločnosť 

Jednoduché www 
stránky. 
Poskytovatelia 
služieb free web 
stránok. 

Mediálna výchova, 
Osobnostný a 

sociálny rozvoj, 
Regionálna 
výchova, 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

Rozlíšiť medzi 
jednoduchými 
prezentačnými www 
stránkami a stránkami 
využívajúcimi 
databázy. Poznať 
poskytovateľov free 
web stránok, 
orientovať sa v ich 
možnostiach a 
podmienkach. 

motivačné 
hodnotenie 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

Www stránka – 
zásady tvorby. 

Navrhnúť mapu a 
obsahovú štruktúru 
jednoduchej stránky 
podľa jej určenia 
(osobná stránka, 
stránka kultúrnej 
pamiatky, zemepisnej 
zaujímavosti, 
prezentačná stránka 
firmy ap.), vedieť sa 
zaregistrovať na free 
web stránke 

2 

 

Osobná www 
stránka 

projekt 
Samostatná 
práca žiakov 

Navrhnúť mapu, 
obsahovú štruktúru a 
vytvoriť jednoduchú 
osobnú webstránku na 
www.weblahko.sk, či 
sites.google.com 

hodnotenie 
práce 

3 

 

 

 

11 h. 

žiaci sa oboznámia s 
rôznymi typmi údajov, s 

ich zbieraním, 
uchovávaním, 
zobrazovaním, 
spracovaním a 

prezentovaním, žiaci by 
mali získať zručnosť 

tvorby tabuľky, 
sumarizáciu údajov, 

tvorba grafov, použitie 
vzorcov 

Tabuľkový 
procesor - Excel 

(informácie v 
tabuľkách, bunka, 

formátovanie 
bunky, typy údajov 

v bunke, vzťahy 
medzi bunkami, 

vytvorenie 
jednoduchej 

tabuľky, 
jednoduché vzorce 

súčet, priemer, 
grafy, stĺpcový, 

koláčový, čiarový) 

Ekonomika, 
Mediálna výchova, 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom, 

samostatná 
práca žiakov 

poznať základné 
postupy pri práci s 
tabuľkovým 
kalkulátorom, vedieť 
kopírovať údaje v 
bunke, pochopiť rozdiel 
zadávaných údajov a 
ich spracovanie pri 
výpočtoch, vedieť 
vytvoriť jednoduchú 
tabuľku zo zadaných 
údajov, vedieť  vložiť 
funkcie na výpočet 
sumy, priemeru, vedieť 
vytvoriť primeraný graf 
(stĺpcový, koláčový, 
čiarový, ...) 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

 

2 
 

1  

2 
 

 

1 
 

1 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

Projekt - 
štatistické 

zisťovanie a 
spracovanie 
údajov do 
tabuľky a 

formou grafu 

vedieť zistiť údaje na 
skupine 30 ľúdí napr.: 
formou dotazníka, 
spracovať údaje formou 
tabuľky a vytvoriť 
primeraný graf 

hodnotenie 
práce 

2 

 

1 
 

5 h. 

žiaci by mali poznať 
základné princípy 

fungovania internetu, 
základné možnosti 

pripojenie na internet 

Princípy 
fungovania 

IKT 

Princípy 
fungovania 

internetu (adresa, 
doména, IP, http, 
ftp, smtp), ISP - 
internet service 

provider, Možnosti 
pripojenie  

Mediálna výchova, 
Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Rozhovor, 
prezentácia cez 
dataprojektor, 

diskusia, 
spolupráca 

učiteľa a žiaka 

logické princípy 
fungovania internetu, 
zisťovanie IP čísla 
počítača, poznať pojmy 
internetová adresa, IP, 
doména, http, ftp, smtp, 
provider, internetová 
rýchlosť, download, 
upload, DSL,ADSL, 
ISDN, Wifi, optický 
kábel 

motivačné 
hodnotenie 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

kontrolná 
previerka 

1 

 

 

 

7 h. 

žiaci by mali dokázať na 
základe nadobudnutých 
vedomostí samostatne 
naprogramovať vlastný 

projekt v Imagine 

Postupy 
riešenia 

problémov, 
algoritmické 

myslenie 

Imagine – 
základné príkazy, 
procedúry, viac 

korytnačiek, mená 
korytnačiek, 

animované tvary a 
procesy, príkaz 

každých, pozícia, 
súradnice, smer, 

kopírovanie 
korytnačiek, 
korytnačka s 
podmienkou, 

pozadie zo súboru, 
premenná dľžka, 
veľkosť, hrúbka, 

meno premennej, 
farba výplne.  

Technická výchova, 
Výtvarná výchova, 
Osobnostný rozvoj 

Priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom cez 
dataprojektor, 
samostatná 
práca žiakov 

Použiť základné 
príkazy 

programovacieho 
jazyka Imagine pri 

tvorbe jednoduchých 
projektov. Vytvárať 

jednoduché procedúry. 
Pracovať s viacerými 
korytnačkami. Vytvoriť 
jednoduché animácie v 
programovacom jazyku 

Imagine pomocou 
príkazov každých, 
pozícia, súradnice, 
smer. Meniť tvar 

korytnačky.Vytvoriť 
projekt s pozadím 
obrázka, viacerými 

motivačné 
hodnotenie 

1 

 

2 

 

2 
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Časový 
rozvrh 

Ciele a kľúčové 
kompetencie 

Tematický 
celok 

Téma                           
Obsahový 
štandard 

Medzipredmetové 
vzťahy, prierezové 
témy 

Stratégie 
vyučovania, 
metódy a 
formy 

Výstup na hodnotenie 
Výkonový štandard 

Metódy 
hodnotenia 

Počet 
hodín 

Pozn
ámky 

korytnačkami s 
podmienkou. 

Samostatná 
práca žiakov 

Vytvoriť vlastný projekt 
s využitím 

nadobudnutých 
vedomostí z 

programovania v jazyku 
Imagine. 

hodnotenie 
práce 

2 

 

 


