
                                      

 
2. ročník: Poznávanie klávesnice. Ovládanie písmenových a číselných 

kláves. Dĺžne, mäkčene. 
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Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

PRÁCA S TEXTOVÝM EDITOROM. Pozna ť klávesnicu. 
Orientovať sa v klávesnici. Rozlišovať umiestnenie čísel, písmen 
a funkčných kláves.  
Poznať klávesy ENTER, MEDZERNÍK, SHIFT a ich funkciu. 
Používať klávesnicu v písomnom prejave. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní vonkajšej stavby klávesnice. 
Pri spoznávaní vstupných zariadení.  
Pri rozvíjaní IKT poznatkov. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s textom. Pracovať v  textovom editore. Napísať jednoduchý 
text. Napísať svoje meno, meno mesta, adresu, dátum narodenia, 
alebo číslice od 1 do 10 – podľa schopností skupiny. (V návrhu 
TVVP bolo odporučené použiť Texťáčik – stránka je zablokovaná, 
preto je prezentácia vytvorená na Word.) 

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – využiť dialóg a diskusiu. 
IKT kompetencie – použiť klávesnicu ako vstupné zariadenie. 
Spôsobilosti riešiť problém – poradiť sa so spolužiakom, prijať 
radu, vedieť pomôcť. 
Aplikačné kompetencie – aplikovať teoretické vedomosti 
v praktických zručnostiach. 

Prierezové témy MKV – názvy ulíc v mestách, typické pomenovania častí miest: 
potreba poznať svoju adresu z bezpečnostných dôvodov, 
pomenovania častí miest z iných častí SR – kvetinové názvy 
(Nezábudková ulica...), oblastné (Pod hradom...) 

Pomôcky Počítače, prezentácia POWERPNT, textový dokument: Microsoft 
Office Word. 

Metódy a formy 
práce 

Pozorovanie, precvičovanie vedomostí a skúseností, otázky 
a odpovede, samostatná práca, výklad. 

Činnosti Motivačná časť: Oboznámenie sa s klávesnicou. Deti môžu na 
začiatok použiť klávesnice, ktoré nie sú pripojené k počítačom – 
dodá im to istotu pri nasledujúcej práci.  
Hlavná časť: Výklad učiva prostredníctvom prezentácie: 
Poznávanie klávesnice. Ovládanie písmenových a číselných kláves. 
Dĺžne a mäkčene. Spoločne postupujú   pri manipulácii 
s klávesnicou. V ďalšej práci treba pracovať pri počítačoch, aby 
ihneď videli výsledky svojej činnosti. Treba postupovať pomaly, 
trpezlivo, aby deti neboli stresované množstvom kláves a ich 



funkciami – je to veľké množstvo nových vedomostí. Deti píšu 
postupne svoje meno, adresu, meno mesta a dátum narodenia.  
(V zadaní je iba meno, mesto a čísla od 1 do 10 – aby získali pocit, 
že v zložitej úlohe dokážu urobiť ešte viac ako je určené.) 
Pre začiatočnícke písanie v textovom dokumente je dôležité použiť 
jednoduché prostredie, bez zbytočných nástrojov, ktoré deti 
rozptyľujú. Tu ide o ovládanie klávesnice, aby získali istotu v jej 
používaní. Neskôr budú používať WORD oveľa prirodzenejšie, 
smelšie a odvážnejšie. 
Opakovanie: Vedieť poukázať na umiestnenie jednotlivých kláves. 
Použiť klávesy na napísanie veľkých písmen, písmen s dĺžňom, 
mäkčeňom, na napísanie nového riadku, medzery medzi slovami.   
Hodnotenie, záver: Zhodnotiť schopnosť detí zapamätať si čo 
najviac nových vedomostí a správne s nimi zaobchádzať.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


