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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  
Vyučovací predmet: Informatická výchova 
Vyučovací jazyk:  slovenský 
Stupeň vzdelania: primárne vzdelávanie – ISCED 1 
Ročník:   tretí 
Počet hodín týždenne:  1 
Počet hodín ročne: 33 
 

 
Informatická výchova  
 

Charakteristika vyučovacieho 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 vyjadřovanou myšlienok a postupov 
a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu 
informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.  

Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy 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/informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, 
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 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/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na 
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 
informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 
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Ciele predmetu: 
 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. 
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových 
vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory 
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz klásť pri tom nie 
na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie 
programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie 
určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti). 
V treťom ročníku získať ďalšie skúsenosti a zručnosti práce s počítačom. Naučiť sa rozumieť základným pojmom a postupom pri práci s počítačom. 
Vedieť využívať IKT v iných predmetoch. 
 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín informatickej výchovy v stupni vzdelania ISCED1 : 
 

Informatická výchova 1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

Spolu 

Štátny vzdelávací program - 1 1 1 3 
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Obsahový a výkonový štandard z informatickej výchovy pre 3. ročník ZŠ: 
 

Tem. 
celok 

Učivo Obsahový štandard Výkonový štandard Kompetencie 

Informácie 
okolo nás 

Práca s textom - textový dokument, čísla a znaky, slová, vety 
- jednoduché formátovanie, textové efekty 

- pracovať v prostredí jednoduchého editora 
- samostatne napísať, prepísať jednoduchý text 
- samostatne text uložiť a otvoriť 
- upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie 
- vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – 

medzera za slovami, veľké písmená, malé 
písmená, dĺžne, mäkčene 

- upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, 
farba, efekty 

- vytvoriť pozvánku, oznam 

- pozná ukážky využitia informačných 
technológií v bežnom živote a v spoločnosti 

Zvuky - nahrávací a prehrávací softvér - nahrať zvuk prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie 
zapojiť 
- zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty 
- narábať s multimediálnou informáciou – prehrať 
zvuk, spustiť, zastaviť 

- tvorivé nahrávanie zvuku 

Komunikácia 
prostredníctv

om IKT 

Internet - zásady správania na internete 
- bezpečnosť na internete 
- vyhľadávanie na internete – kľúčové slovo, 
školské portály 

- samostatne si nájsť a prečítať informáciu na 
internete 
- rozpoznať vhodné detské webové stránky – 
vzdelávacie, zábavné, náučné; je oboznámený 
s neblahým vplyvom stránok propagujúcim násilie 
a s erotickým zameraním 
- samostatne pustiť hru z internetu 

- žiak vie nájsť a prečítať informáciu na 
internete 
- žiak vie rozpoznať vhodné detské webové 
stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné; je 
oboznámený s neblahým vplyvom stránok 
propagujúcim násilie a s erotickým zameraním 

Postupy, 
riešenie 

problémov, 
algoritmické 

myslenie 

Postup, návod, recept - zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu 
a práca podľa návodu 

- vytvoriť postup, recept, návod a pracovať podľa 
neho 

- žiak vie pracovať podľa návodu, vedia 
vytvoriť postup 

Obrázková stavebnica, riadenie 
robota, postupnosť krokov 

- skladanie podľa návodov – stavebnice, 
hlavolamy, origami 

- v počítačovom prostredí riešenie úloh 
pomocou robota, skladanie obrázkov 
z menších obrazcov, okamžité vykonávanie 
príkazov, vykonanie pripravenej  postupnosti 
príkazov 

- skladať podľa návodov – stavebnice, hlavolamy, 
origami 

- v počítačovom prostredí riešiť úlohy pomocou 
robota, skladať obrázky z menších obrazcov, 
vykonať pripravenej  postupnosti príkazov 

- žiak vie skladať stavebnice, hlavolamy, 
origami 

- žiak vie skladať obrázky z menších 
obrazcov 

Princípy 
fungovania 

IKT 

Ukladanie informácií - súbor, meno súboru 
- vytváranie priečinkov, ukladanie do 

priečinkov 
- kopírovanie 

- pracovať so súbormi, kopírovať 
- pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného 
do druhého 

- žiak vie pracovať so súbormi, vie ich 
kopírovať 
- žiak vie pracovať s dvomi oknami, vie 
kopírovať z jedného do druhého 

Informa čná 
spoločnosť 

Voľný čas a IKT - počítačové hry, hudba, filmy -  orientovať sa v jednoduchých hrách a hypertextoch 
na internete 
 

- žiak sa vie orientovať v jednoduchých hrách 
a hypertextoch na internete 
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Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 

 
Aktivizujúce a motivačné hodnotenia, samostatné alebo skupinové činnosti, frontálne formy práce, projektové vyučovanie, práca s PC, s internetom, 
edukačnými CD a rôznymi softwérovými programami (PowerPoint, Excel, Word, Skicár...), s e-Beam tabuľou.  
 
Metódy práce: 
 

• rozhovor 
• demonštrácia postupov učiteľom cez dataprojektor 
• samostatná práca žiakov s počítačom 
• samostatná práca žiakov  s jednoduchým grafickým editorom 
• ústna žiacka prezentácia informácií 
• riešenie problémov – konštruktivistická metóda 
 

Organizačné formy : 
 

• skupinové vyučovanie – trieda je rozdelená na skupiny - vyučovacia hodina s aktívnym využitím počítačov a IKT nástrojov 
• párové vyučovanie – práca žiakov v dvojiciach 
• individuálne vyučovanie – práca s jedným žiakom na pozadí frontálneho vyučovania 
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Spôsoby hodnotenia 

Hodnotenie je neodeliteľnou, ale zároveň jednou z najcitlivejších a najzložitejších súčastí vyučovacieho procesu. Je nesmierne dôležité, aby naším 
cieľom bolo hodnotiť to, čo žiak vie, nie to, čo žiak nevie. Nie je dôležité, či žiak na hodine informatiky zvládol učivo na prvýkrát alebo mu to trvalo 
dlhšie, ale či naozaj získal predpísané vedomosti a zručnosti a je schopný splniť požadovaný výkonový štandard.Pri hodnotení pristupujeme ku každému 
žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. 

Klasifikácia sa bude vyjadrovať určenými piatimi stupňami podľa Metodického pokynu č.22/2011- na hodnotenie žiakov základnej školy, 
vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v Bratislave 2011.  

Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 
1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 
 
Kritéria hodnotenia: 
 

- žiak vytvoril vlastný záverečný grafický projekt z grafického editora Skicár 
- žiak vytvoril vlastný záverečný grafický projekt z grafického editora Revelation Natural Art 
- žiak čítal detský časopis z internetu – INFOVEKÁČIK 
- vedel spustiť detskú hru na internete s cieľom rozvíjať zručnosti pri práci s webovými stránkami 
- vedel si uložiť súbor 
- vie vložiť a vybrať CD z mechaniky 
- ovláda spustenie hudby na počítači  
- vedel plynule a samostatne využívať multimediálny výučbový softvér – Alík – môj prvý šlabikár, Alík - veselá matematika, Ferdo mravec I – 

matematika, Lolek a Bolek – angličtina pre najmenších 
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Učebné zdroje 
 
sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a 
pod. 
Didaktické prostriedky: 

- rôzne multimediálne detské CD 
- detské hudobné CD 

Tlačené zdroje informácií: 
- Informatická výchova pre 2. ročník 

EEnnccyykkllooppééddiiee,,  ooddbboorrnnáá  ll ii tteerraattúúrraa,,  iinntteerrnneett,,  mmuull ttiimmeeddiiáállnnee  CCDD,,  vvýýuuččbboovvýý  SSWW,,  ddeettsskkéé  ččaassooppiissyy,,  ddeettsskkáá  ll ii tteerraattúúrraa,,  mmeettooddiicckkáá  pprríírruuččkkaa  
ĎĎaallššiiee  zzddrroojjee  ::  wwwwww..iinnffoovveekk..sskk,,  wwwwww..mmooddeerrnnyyuuccii tteell ..sskk,,  wwwwww..bbeezzppeeccnneennaaiinntteerrnneettee..sskk..,,  wwwwww..aall iikk..cczz,,  wwwwww..iinnffoovveekkaacciikk..sskk..  
UUččeebbnniiccee::  IInnffoorrmmaattiikkaa  ookkoolloo  nnááss,,  TTvvoorriivváá  iinnffoorrmmaattiikkaa..  PPrrvvýý  zzooššii tt  ss  oobbrráázzkkaammii   ++CCDD,,  TTvvoorriivváá  iinnffoorrmmaattiikkaa..  PPrrvvýý  zzooššii tt  oo  pprrááccii   ss  tteexxttoomm  ++CCDD,,  TTvvoorriivváá  
iinnffoorrmmaattiikkaa..  PPrrvvýý  zzooššii tt  ss  pprrooggrraammoovvaanníímm..,,  PPrrvvýý  zzooššii tt  ss  ččííssllaammii ..  
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• učebné osnovy ŠkVP sú spracované podľa obsahových  a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupeň ZŠ - ISCED 1 
• spracovanie učebných osnov vychádza zo zákona č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 
 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy : 
Prierezová téma -  skratky aktualizované zo stránky www.uips.sk / dňa 13. 9. 2010  
 
MUV  – multikultúrna výchova 
MDV  – mediálna výchova 
OSR – osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV – environmentálna výchova 
DOV – dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO – ochrana človeka a zdravia 
TBZ  – tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 
 
 
Prerokované v MZ dňa:  
Vedúca MZ : Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa:  
Riaditeľ školy : PaedDr. Miroslava Komorníková 


