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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Licencie programov 7. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa s definíciou Licencia 

 vysvetliť na príkladoch licenčné podmienky programového vybavenia počítača 

 oboznámiť žiakov s autorským právom 

 definovať jednotlivé druhy programov (softvérové vybavenie) z pohľadu 

licenčných dohôd 

 poznať rozdiel medzi komerčným a bezplatným softvérom 

 rozoznať jednotlivé druhy softvéru (shareware, trialware, demo version, public 

domain, abandonware, open source, freeware) 

 diskutovať so žiakmi na tému legálnosti sťahovania programov a iného softvéru 

z internetu a iných zdrojov 

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  

 ovládať techniku postupu inštalácie jednoduchého bezplatného programu 



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

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

reprodukciu teórie o programovom vybavení počítačov a ich licencovaní 

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

a bezplatným softvérom, jeho použitím a ďalším šírením 

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

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 samostatná práca 

 výklad 

 demonštrácia 

Učebné pomôcky: 
 Powerpointová prezentácia na 

tému Licencie programov 

Pomôcky: 
 Výukové CD 

 DVD s ukážkami programov 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 

 mobilný telefón 

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 Čo je to softvér? 

o Čo je to operačný systém? 

o Poznáte nejaký operačný systém? 



o Aký operačný systém používate doma na svojom počítači? 

o Inštalovali ste už nejaký program (hru) do počítača, prípadne do nejakého 

mobilného zariadenia (telefón, tablet, notebook)? 

o Z akého zdroja ste získali softvér? 

o Sťahovali ste do počítača, prípadne do mobilného zariadenia hudbu, video, 

fotografie, textové dokumenty, prípadne prezentácie? 

o Viete čo je to autorský zákon? 

o Viete čo je to pirátsky softvér? 

o V akej súvislosti ste sa stretli s používaním nelegálneho softvéru? 

 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti na obrázkoch 

prezentovaných na interaktívnej tabuli 

 pri demonštrácii svojich vedomostí využívajú nadobudnuté poznatky 

o programovom vybavení počítača z nižších ročníkov 

 

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

vysvetlí problematiku licencovania programov s dôrazom na dodržiavanie 

licencií jednotlivých programov 

 

Obr. Prezentácia Licencie programov 

 



 učiteľ rozdelí a pomenuje bezplatný a komerčný softvér 

 učiteľ uvedie príklady praktického využitia bezplatných a platených verzií 

počítačových programov z bežnej praxe a s dôrazom na ich využitie v škole 

 žiaci si zaznačia základné poznatky do zošitov  

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na príklade inštalácie jednoduchého, 

bezplatného programu (software)  

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia diskutovať na tému 

legálnosti a nelegálnosti sťahovania rôzneho materiálu z internetu, resp. 

používania rôzneho materiálu (počítačové hry, hudba, filmy,...) 

 učiteľ na záver popíše základy počítačovej etikety (rešpektovanie autorského 

zákona, nepoužívať nelegálny softvér, nevyužívať zdroje iných užívateľov bez 

autorizácie, neuverejňovať na webe falošné údaje, nevyužívať PC k nelegálnej 

činnosti, nepozerať súbory iných užívateľov, nepoškodzovať a neobmedzovať 

svojim správaním iných užívateľov webu) 

 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 


