
                                      

 
2. ročník: OBOZNÁMENIE SA S NÁSTROJMI INTERNETU. POZNA Ť 

INTERNETOVÉ PREHLIADA ČE. 
Metodický list k úlohe 22 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PRÁCA S INTERNETOM. 
Poznať pojem internet, web, webové stránky, webový prehliadač, 
sieť. Poznať stránku školy. Vyhľadať dôležité údaje o škole. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní internetových prehliadačov. 
Pri poznávaní nástrojov internetu. 
Pri manipulácii s webom. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s internetom.  
Charakterizovať internet. Otvoriť internet. Preskúmať stránku školy. 
Orientovať sa na stránke školy. Správne zadať adresu webovej lokality. 
Orientovať sa v prostredí internetu: cesta späť, posledné otvorené 
stránky. 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

Sociálne kompetencie – viesť žiakov ku vhodnej komunikácii 
s dospelými a rovesníkmi. 
IKT kompetencie – manipulácia s informáciami získanými na internete. 
Spôsobilosti riešiť problém – overovať si získané vedomosti v odbornej 
literatúre. 
Aplikačné kompetencie – aplikovať vedomosti v praktických 
činnostiach, pomôcť spolužiakovi slovnou radou. 

Prierezové témy  OSR – uvedomovať si rôzne nástrahy internetového prostredia: chápať 
internet ako priestor, ktorý je voľne prístupný veľkému množstvu ľudí 
a tým nie  je zaistená anonymita. Informácie, ktoré zveríme internetu 
prestanú byť súkromnými. 
MEV – rozpoznať potrebné informácie: nie všetko čo nájdeme na 
internete je určite informácia pravdivá. Údaje si treba vyberať a vedieť 
ich vierohodnosť odhadnúť či overiť – odborná literatúra, encyklopédia, 
rada dospelých, televízia.  

Pomôcky Prezentácia v Activ Inspire, počítače, internet, dataprojektor, zošit. 
Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, internetová rozprávka, demonštrácia, výklad, 
praktické činnosti, individuálna práca. 

Činnosti Motivačná časť: Oboznámenie s rozprávkou: Nekonečný les 
(http://www.bezpecnenainternete.sk/?file=deti/nekonecny-les). 
Prostredníctvom dataprojektora a rozprávky vysvetlíme deťom princíp 
fungovania internetového prostredia. Rozprávku je treba doplniť 
o vysvetľujúce informácie 1 – 0, web, server – sieťové zariadenie, ktoré  
poskytuje údaje iným počítačom v sieti. Deti si prezrú iba 1. časť 



rozprávky po prvý test (Čo máš na internete najradšej). 
Hlavná časť: Rozhovorom prejdeme postupne k spôsobu práce 
s internetom: Čo sme museli urobiť, aby sme sa dostali na webovú 
stránku s rozprávkou?, Kam sme zadali adresu stránky?, Čo je to 
www?, http?, Čo je webová stránka (adresa)?, Aké webové prehliadače 
poznáte? ... 
Prezentácia: „Nástroje internetu. Internetové prehliadače“. Žiaci sa 
postupne oboznamujú s niektorými internetovými prehliadačmi. 
Vnímajú drobné odlišnosti prostredí, ale v podstate zisťujú veľmi 
podobnú alebo až rovnakú manipuláciu s nástrojmi v ňom.  
Individuálna práca: deti postupne po zopakovaní manipulácie 
s nástrojmi internetu samostatne pracujú na počítačoch. Využívajú 
tlačidlá späť (dozadu), posledné použité stránky, načítanie stránky cez 
šípku aj ENTER. Na stránke školy postupne objavujú jednotlivé sekcie 
a zapíšu si do zošitov zistené informácie zo zadania z prezentácie. 
Opakovanie: Zopakujú si postup práce s internetom, zatvoria a opäť 
otvoria internet, zadajú určenú adresu. Do zošitov si zapíšu adresy, 
s ktorými pracovali na hodine: www.bezpecnenainternete, 
www.zscidca.edupage.org.  
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť vlastný úspech, povedať čo sa dozvedeli 
na hodine, vyjadriť ako využijú získanú vedomosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


