
                                      

 

 

2. ročník: KLIKANIE MYŠOU. ŤAH MYŠOU. IDENTIFIKÁCIA 

PRIEČINKOV A SÚBOROV. POMENNOVANIE, PREMENOVANIE, 

OTVORENIE, ZRUŠENIE SÚBOROV. 

 

Metodický list k úlohe 3 
 

Názov 

a charakteristika 

metodického 

materiálu 

POČÍTAČOVÁ MYŠ: Poznať časti počítačovej myši. Správne 

uchopiť myš. Pojem kurzor. Otvoriť priečinok, vytvoriť súbor. 

Chápať rozdiel medzi klikaním a ťahaním myšou.  

Ovládať počítačovú myš, správne ju uchopiť a používať. Používanie 

súborov a priečinkov. 

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri práci s počítačom. 

Pri tvorbe vlastných materiálov. 

Pri ukladaní potrebných údajov. 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Práca s priečinkami a súbormi. 

 Pomenovať časti myši. Poznať niektoré typy  počítačových myší. 

Vytvoriť súbor, textový dokument so svojím menom. Ťahom myšou 

ho presunúť do priečinka. 

Kompetencie, ktoré 

rozvíjame 

Sociálne kompetencie – úlohy riešiť samostatne 

IKT kompetencie – korektná manipulácia so vstupným zariadením 

Aplikačné kompetencie – bežné využitie v praxi 

Prierezové témy  OSR - vážiť si svoju  prácu a prácu spolužiaka: pomôcť pri plnení 

pracovnej úlohy, oceniť vedomosti. 

Pomôcky PPT – Activ Inspire, počítače, dataprojektor, PL 

Metódy a formy 

práce 

Aktívne učenie sa, výklad, ilustratívna, reproduktívna metóda, 

riešenie problémovej úlohy. 

Činnosti Motivačná časť: Motivačný rozhovor o častiach počítača, 

opakovanie jednotlivých častí, hodnotenie vedomostí. Upriamenie 

pozornosti na myš, jej časti a stavbu. Rozhovor o použití 

počítačovej myši z vlastných skúseností detí. 

Hlavná časť: Praktická ukážka práce s myšou, jej možnosti 

a uplatnenie pri práci - prezentácia. Časti počítačovej myši, história, 

typy myší, funkcie. Praktická ukážka vytvorenia súboru, priečinka, 

pomenovanie, otvorenie, zrušenie, vlastnosti – s poznávaním 

využitia tlačidiel myši pri práci s nimi. Klikanie myšou. Využiť myš 

na premiestňovanie súboru do priečinka - ťahom. 

Samostatná práca s priečinkom, súborom, poznávanie možností 

práce s nimi.  



Práca vo dvojici – pomoc spolužiaka, spoločné opakovanie. 

Opakovanie: Vedieť využívať myš pri práci s PC, pomenovať jej 

časti, využitie v praxi – odporúčame prácu vo dvojici. 

V druhej časti opakovania deti samostatne vypracujú pracovný list – 

Poznať časti myši. 

Hodnotenie, záver: Zhodnotiť schopnosť detí pri používaní 

počítačových myší, správnosť držania, pomenovania súborov 

a priečinkov. Perspektívna motivácia: priečinok budú žiaci 

potrebovať celý rok, všetky vytvorené práce budú doňho ukladať. 

Využiť pochvalu za prácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


