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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa s klávesnicou 

 definovať základné rozdelenie a pomenovanie jednotlivých častí klávesnice 

 zapamätať si základné členenie klávesnice 

 poukázať na osobitý význam jednotlivých funkčných kláves klávesnice 

 reprodukovať nadobudnuté teoretické poznatky v praxi pri písaní textu 

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  

 rozvíjať schopnosť schematicky zakresľovať klávesnicu a jej základné 

členenie 

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

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

zopakovanie teórie o klávesnici 



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

a funkčnosťou jednotlivých kláves klávesnice 

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 Klávesnica 

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  Akú funkciu a na čo používame klávesnicu? 

o  Koľko kláves môžeme nájsť na klávesnici? 

o  Aký je rozdiel medzi klávesnicou stolného počítača a klávesnicou na 

notebooku? 

 demonštrácia rozdelenia klávesnice zameraná na vzbudenie záujmu o 

problematiku s využitím zisťovacích a overovacích otázok, ako napr.: 

o  Aké znaky nájdeme na klávesnici? 



o  Pomocou akých kláves píšeme čísla? 

o  Aký je podľa Vás význam klávesnice v praxi? 

o  Bol z Vás niekto niekedy osobne pri výmene alebo zapojení klávesnice do 

počítača? 

 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti na obrázkoch 

prezentovaných na interaktívnej tabuli 
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II. EXPOZÍCIA 
 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím prezentácie na interaktívnej tabuli 

vysvetlí funkciu a využitie klávesnice 

 
 učiteľ popíše tvar, funkciu, typy, rozdelenie a spôsoby pripojenia klávesnice k 

počítaču 

 žiaci si schematicky zakreslia klávesnicu a rozdelenie kláves podľa ich 

funkcie; zvýrazní sa dôraz na vybraté funkčné klávesy, ktoré používajú pri 

každodennej práci s počítačom  

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na príklade funkčnej klávesnice, 

umožní žiakom reálne, prakticky sa zoznámiť s jednotlivými klávesmi a ich 

funkciou s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť pri práci a zásadami slušného 

správania sa 

 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 typov klávesníc podľa ich pripojiteľnosti 

k počítaču a ich využitia, 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


