
                                      

 
2. ročník: OBOZNAMOVANIE SA S PREZERANÍM 

A VYHĽADÁVANÍM OBRÁZKOV NA INTERNETE. VÝBER 
VHODNEJ INFORMÁCIE.  
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

Oboznamovanie sa s prezeraním a vyhľadávaním obrázkov na 
internete. Výber vhodnej informácie.  
Poznať stránku mesta Dubnica nad Váhom. Nájsť fotografie mesta 
a prezerať si ich. Bezpečne sa pohybovať po internete.  

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní stránky mesta. 
Pri orientácii na stránkach. 
Pri rozvoji samostatnosti a spolupráce. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s internetom.  
Poznať stránku mesta. Vedieť správne ovládať myš pri preklikávaní 
sa v jednotlivých sekciách. 
Poznať zásady bezpečnej práce v internetovom prostredí. 
Zmysluplne pracovať s myšou. Rozvíjať jemnú motoriku ruky 
a koordináciu.  Pracovať premyslene. 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

IKT kompetencie – orientácia na internete. 
Spôsobilosti riešiť problém – správne sa zorientovať na stránke 
mesta. 
Občianske kompetencie – vedieť požiadať o pomoc v prípade 
nesprávneho postupu. 
Aplikačné kompetencie – poznávanie častí mesta podľa fotografií. 

Prierezové témy  OSR – chápať život v meste: oblasti športu, kultúry, služieb. 
Rozumieť spolužitiu viacerých generácií, rešpektovať potreby 
viacerých ľudí. 
MKV – poznávať časti mesta podľa fotografií, porovnať s okolím 
školy: odlišnosti v prostredí historických častí a súčasných oblastí, 
porovnať prostredie parku, kaštieľa, školy – vedieť podľa vzhľadu 
určiť funkciu stavieb. 

Pomôcky Prezentácia, počítače, dataprojektor, zošity. 
Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, práca vo dvojiciach, 
individuálna práca, prezentačné činnosť žiakov 

Činnosti Motivačná časť: Prezeranie obrázkov z knihy Dubnica nad Váhom. 
Poukázať na staršie fotografie a novšie – rozoznať podľa vzhľadu, 
alebo zobrazených skutočností. Rozhovor o získaných 
informáciách. 
Oboznámenie s prostredím   webovej stránky mesta: 
www.dubnica.sk.  



Hlavná časť: Prezentácia: „Oboznamovanie sa s prezeraním 
a vyhľadávaním obrázkov na internete.“  Postupovať podľa zadaní 
v prezentácii. Počas prezentácie deti prezerajú stránku školy, 
používajú myš na pohyb po internete, spoznávajú menu, orientujú 
sa samostatne v internetovom prostredí. Zameriavame sa najmä na 
fotogalériu a orientáciu v tomto  prostredí. Práca vo dvojiciach: 
prezeranie fotogalérie. 
Učiteľ kladie dôraz na samostatnosť a splnenie úloh zo zadania 
v prezentácii ohodnotí známku. Berie do úvahy zručnosti  žiakov 
a ich schopnosť pracovať samostatne a zodpovedne.  
Porovnať informácie z knihy a z internetu. 
Opakovanie: Vedieť sa orientovať na stránke nášho mesta. 
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť, klasifikovať individuálnu prácu pri 
získavaní informácií z internetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


