
                                      

 

 

2. ročník: OBOZNÁMENIE SA S POČÍTAČOM 

Metodický list k úlohe 1 
 

Názov 

a charakteristika 

metodického 

materiálu 

POČÍTAČ: Poznať a pomenovať základné časti počítača. 

Zapojenie základných vstupných a výstupných zariadení 

k systémovej jednotke. 

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri spoznávaní vonkajšej stavby počítača 

Pri spoznávaní vstupných a výstupných zariadení 

Ročník 2. ročník 

Tematický celok 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Zoznámiť  sa s počítačom a pravidlami počítačovej učebne. 
Poznať vzájomné prepojenie jednotlivých častí počítača. Vedieť 

správne zapnúť a vypnúť počítač. 

Poznať zásady bezpečnej manipulácie s elektrickými zariadeniami.  

Kompetencie, ktoré 

rozvíjame 

Sociálne kompetencie – tímovo riešiť úlohy 

IKT kompetencie – poznať časti počítača 

Aplikačné kompetencie – použiť získané vedomosti v praktických 

činnostiach 

Prierezové témy OSR – pestovať trpezlivosť, vedieť sa ovládať: pri vypracovaní PL 

v oblasti pripojenia častí k sebe a do siete                                                      

FG – pochopiť hodnotu počítača, vedieť zaobchádzať s cennou 

pomôckou: šetrné zaobchádzanie so zvereným majetkom 

Pomôcky Jednotlivé časti počítača – monitor, systémová jednotka, klávesnica, 

myš, reproduktory, pracovný list pre každého žiaka v lavici, alebo 

pri PC, dataprojektor 

Metódy a formy 

práce 

Motivačný rozhovor, praktické činnosti, demonštrácia,  výklad, 

pozorovanie, práca vo dvojici, individuálna práca, prezentačné 

činnosť žiakov. 

Činnosti Motivačná časť: Spoznávanie bezpečnostných pravidiel práce 

v počítačovej učebni. Oboznámenie s časťami počítača formou 

priameho pozorovania, výkladu a manipulatívnymi činnosťami. 

Zapojenie stolového počítača pred zrakmi žiakov so súčasným 

pomenovávaním jednotlivých jeho častí. Predvedenie zapnutia 

a vypnutia   počítača. Učiteľ kladie dôraz na správne prihlásenie. 

Pochopiť odlišnosti medzi počítačom a notebookom.  

Hlavná časť: Praktická manipulácia s počítačom. Pri zapínaní PC 

učiteľ opakuje názvy častí počítača, deti postupne dopĺňajú správne 

pomenovania.  

Učiteľ demonštruje obrazový materiál zameraný na pomenovania 



častí PC a vysvetľuje spôsob vypracovania PL. Spoločne v triede 

prakticky zopakuje časti počítača a žiaci vypracujú PL priamo 

v počítači, alebo na PL v tlačenej podobe – podľa schopností 

skupiny. 

Opakovanie: Vedieť vymenovať základné pravidlá správania sa 

v počítačovej učebni. Poznať najdôležitejšie bezpečnostné pravidlá 

pri práci s počítačom. Vedieť pomenovať viditeľné časti počítača, 

poznať akú majú funkciu. 

Hodnotenie, záver: Zhodnotiť schopnosť žiakov pri samostatnej 

práci s PC, pri prvotnej manipulácii s ním. Sebahodnotenie – 

ohodnotiť seba samého z pohľadu vlastného posunu v aplikovaní  

získaných teoretických vedomostí do praktických  zručností. 

 

 

 

 


