
                                      

 
2. ročník: PREZERANIE WEBU. ZÁSADY BEZPE ČNOSTI PRI PRÁCI S 

INTERNETOM 
Metodický list k úlohe 23 

 
Názov 
a charakteristika 
metodického 
materiálu 

Prezeranie webu. Zásady bezpečnosti pri práci s internetom. 
Zásady bezpečného správania sa na portáloch. Správne napísať 
adresu detskej webovej stránky. Správna manipulácia s myšou. 

Zaradenie  Využitie: 
Pri spoznávaní detských webových stránok. 
Pri správnej orientácii na internete. 

Ročník 2. ročník 
Tematický celok 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Práca s internetom. Poznať detské webové stránky: ovce.sk, 
rexik.sk. Vedieť ich napísať do adresára webového prehliadača. 
Orientovať sa na určenej stránke v jednotlivých sekciách. Správne 
sa zachovať pri náhodnom prekliknutí na inú stránku s nevhodným 
obsahom.   

Kompetencie, ktoré 
rozvíjame 

Sociálne kompetencie – pomenovať pozorované skutočnosti.   
IKT kompetencie – správne sa orientovať v internetovom prostredí. 
Spôsobilosti riešiť problém – dostať sa na vhodnú webovú stránku. 

Prierezové témy  OSR – vybrať si vhodnú webovú stránku, odôvodniť svoje 
rozhodnutie: vedieť, prečo sa treba pohybovať na určenom 
webovom portáli, poznať nástrahy neznámeho internetového 
prostredia 

Pomôcky Dataprojektor, dve prezentácie, počítače, zošit. 
Metódy a formy 
práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, individuálna práca, 
prezentačné činnosť žiakov. 

Činnosti Motivačná časť: Prostredníctvom prezentácie: „Prezeranie webu. 
Zásady bezpečnej práce s internetom – www.ovce.sk“ presne 
zabezpečíme správny postup pri práci v internetovom prostredí. 
Pripomenieme nebezpečenstvá internetu – nevhodný obsah, 
obrázky... a schopnosť vrátiť sa na správnu stránku.  
Hlavná časť: Po komentovanej prezentácii deti samostatne pracujú 
s internetom podľa návodu v prezentácii. Zapíšu si presný názov 
stránky: www.ovce.sk do zošitov. Samostatne pracujú pri svojich 
počítačoch. Učiteľ sleduje pokroky detí  ich schopnosť samostatnej 
orientácie. Po splnení zadania môžu využiť aj druhú prezentáciu: 
„Prezeranie webu. Zásady bezpečnej práce s internetom – 
www.rexik.sk“. Tu je treba pracovať viac samostatne s dôrazom na 
bezpečnosť a rozvoj zručností. Zápis adresy do zošita. 
Opakovanie: Vedieť naspamäť adresy detských webových stránok. 
Správne ich napísať. 



Hodnotenie, záver: Porovnať zručnosti detí, pozorovať ich záujem 
o logické hry, získavanie zručností pri práci s myšou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


