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2. ročník: OBOZNÁMENIE SA S KLÁVESNICOU, MYŠOU, 

S OZNAČENÍM PRIEČINKU A SÚBORU. FUNKCIE VYBRATÝCH 

KLÁVESOV. 

Metodický list k úlohe 2 
 

Názov a charakteristika 

metodického materiálu 

Správne sedenie pri počítači. Rešpektovanie pravidiel 

správneho sedenia a správania sa pri počítači. 

Poznať zásady správania sa v počítačovej učebni. Pracovať 

s pojmami klik  a dvojklik (jedno klepnutie, dvojité klepnutie).  

Zaradenie  Využitie: 

Pri rozvíjaní IKT terminológie. 

Pri zatrieďovaní nových a známych pojmov. 

Pri rozvoji jemnej motoriky ruky a pohotovosti v reagovaní. 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné a vzdelávacie 

ciele 

Práca s priečinkami a súbormi. 

Vytvoriť priečinok so svojím menom. Pracovať s priečinkom 

podľa pokynov: otvoriť, minimalizovať, zatvoriť, maximalizovať, 

posúvať. Poznať pojem IKONA. S pomocou učiteľa vytvoriť 

pojmovú mapu o počítačovej zostave.  

Kompetencie, ktoré 

rozvíjame 

Sociálne kompetencie – motivácia žiakov ku vhodnej komunikácii 

s ostatnými. 

Kompetencie uplatniť matematické myslenie – rozvoj priestorovej 

predstavivosti. 

Kompetencie učiť sa učiť – dopracovať sa k riešeniam. 

Spôsobilosti riešiť problém – uplatňovať pri práci kritické 

myslenie. 

Občianske kompetencie – efektívne spolupracovať s ostatnými. 

Prierezové témy MEV – poznať základnú funkciu médií, získavať nové 

informácie. 

Pomôcky Počítače, prezentácia v Activ Inspire, dataprojektor, zošit. 

Metódy a formy práce Motivačný rozhovor, tvorba pojmovej mapy, praktické činnosti, 

individuálna práca. 

Činnosti Motivačná časť: Motivačný rozhovor: V predajni počítačov: 

Pomenovanie základných častí počítačovej zostavy, praktická 

ukážka na PC v triede. Poukázať na odlišnosti s notebookom. 

(Kritické myslenie: Identifikovať výhody nevýhody.) 

Hlavná časť: Vymenovanie základných častí a ich funkcií bez 

možnosti pomáhať si názorom.  



Ukážka prezentácie: „Oboznámenie sa s klávesnicou, myšou.“  

V prezentácii deti tvoria pojmovú mapu zameranú na časti 

počítačovej zostavy. 

Podľa pokynov učiteľa sa oboznamujú s prácou na klávesnici, s 

myšou. 

Tvorba priečinkov a súborov, manipulácia s nimi (minimalizovať, 

maximalizovať, zatvárať, otvárať, posúvať...). 

Opakovanie: Vysvetliť postup ako vytvoriť priečinok, súbor.  

Hodnotenie, záver: Zhodnotiť svoju prácu, náročnosť zadaní, 

spôsob práce – ako sa dopracovali k riešeniu zadaní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


