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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: História PC 5. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 Poukázať na význam počítačov, na ich využiteľnosť v bežnom živote a v praxi 

 Charakterizovať jednotlivé etapy vývoja vzniku počítačov až po súčasnosť 

 Zdôrazniť význam jednotlivých etáp vzniku počítačov z pohľadu ich prínosu pre 

spoločnosť v danej dobe, prípadne pre nasledujúce časové obdobia 

 Pripomenúť žiakom pozitívne ale aj negatívne atribúty využívania počítačov 

v bežnom živote 

Kompetencie: 

Komunikácia v materinskom jazyku: 
 rozvíjať schopnosť komunikácie medzi jednotlivcami v skupine 

 spracovávať písomný materiál (vypracovávať pracovný list) a vedieť 

interpretovať informácie z neho 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky: 
 rozvíjať logické myslenie a intelektové schopnosti 

 ovládať princíp fungovania počítačovej techniky  

Digitálna kompetencia: 
 rozvíjať schopnosť práce s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

zopakovanie teórie o histórii počítačov 

 



Naučiť sa učiť: 
 riešiť problémové úlohy v súvislosti s hľadaním odlišností medzi 

jednotlivými typmi počítačov z pohľadu ich využívania v praxi 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 
 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 pozorovanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 skupinová práca 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 Powerpointová prezentácia na 

tému História PC 

Pomôcky: 
 klávesnica 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 

Formy: 

 vyučovacia hodina s využitím 

interaktívnej tabule  

 samostatná práca s PC 

 samostatná práca s pracovným 

listom 
 

 

Didaktický postup: 
 
I. MOTIVÁCIA 
 frontálne preverovanie vedomostí v skupine prostredníctvom interaktívnej tabule 

a aktivizačného rozhovoru zamerané s využitím zisťovacích a overovacích 

otázok, ako napr.: 

o  Kde všade sa môžeme v bežnom živote stretnúť s počítačom? 

o  Vlastníte doma počítač?  

o  Na aký účel využívate počítač doma? 

o  Máte doma starým nefunkčný počítač? Čím sa odlišuje od novších typov? 

o  Vymenujte tri príklady z bežného života, kde je počítač neodmysliteľnou 

súčasťou a potrebou pre obyvateľstvo.  



 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti na obrázkoch 

prezentovaných na interaktívnej tabuli 

obr. Počítač vs. Počítač 
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II. EXPOZÍCIA 
 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím prezentácie na interaktívnej tabuli 

priblíži históriu vzniku počítačov od ich vzniku až po súčasnosť 

 
 učiteľ priradí k významným objaviteľom v oblasti tvorby vzniku predchodcov 

počítačov ich objav, s dôrazom na praktický význam a jeho využiteľnosť 

v praxi ako pomôcka na uľahčenie práce ľudí 

 žiaci si zaznačia najdôležitejšie údaje do zošitov 

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na príkladoch zo života, kedy sa 

počítače stávajú neodmysliteľnou súčasťou života obyvateľstva a významnou 

pomôckou uľahčujúcom prácu a šetriacou čas ľudí pri ich práci 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 

III. FIXÁCIA 
 individuálne vypracovanie zadaných úloh a otázok v pracovnom liste 

 žiaci vyhľadajú tri obrázky ľubovoľných zariadení, ktoré boli predchodcami 

dnešných počítačov, uložia ich do svojho priečinku a správne ich pomenujú 

 



IV. ZÁVER HODINY 

 žiaci referujú záver vyučovacej hodiny, ktorá má byť zhrnutím toho, čo sa na 

vyučovacej hodine naučili a čo robili 

 žiaci odovzdajú pracovné listy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


