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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa so záznamovými médiami 

 vysvetliť na príkladoch rozdelenie záznamových médií podľa druhu, princípu 

zápisu a podľa trvácnosti záznamu 

 oboznámiť žiakov s históriou a významnými osobnosťami, ktoré sa zapríčinili 

o rozvoj a napredovanie vzniku a vývoja v oblasti záznamových médií  

 diskutovať so žiakmi na tému praktického využitia záznamových médií v bežnom 

živote (archivovanie fotografií, hudby, videa, ...) 

 naučiť sa praktickým zručnostiam s prácou so záznamovými médiami 

Kompetencie: 

Komunikácia v materinskom jazyku: 
 rozvíjať schopnosť komunikácie medzi jednotlivcami v skupine 

 spracovávať písomný materiál (vypracovávať pracovný list) a vedieť 

interpretovať informácie z neho 

Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky: 
 rozvíjať logické myslenie a intelektové schopnosti 

 ovládať princíp fungovania počítačovej techniky  

 ovládať techniku postupu vkladania záznamového média do prostriedku 

IKT (napr. počítača, digitálneho fotoaparátu, mobilného telefónu, tabletu, 

...), ovládať princípy zápisu informácií (zvukových, obrazových, textových) 



na záznamové médium a jeho archiváciu  
 
Digitálna kompetencia: 

 rozvíjať schopnosť práce s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

reprodukciu teórie o histórii vzniku, rozdelení a praktickom využití 

záznamových médií v praxi a bežnom živote 

Naučiť sa učiť: 
 riešiť problémové úlohy v súvislosti s ukladaním a archiváciou informácií 

ako aj optimálnym zvolením vhodného typu záznamového média 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 
 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 Powerpointová prezentácia na 

tému Záznamové médiá 

Pomôcky: 
 CD, DVD, videorekordér, kazetový 

prehrávač, gramofón, digitálny 

fotoaparát, tablet, mobilný telefón, 

notebook, USB kľúč 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 

 digitálny fotoaparát 

 notebook 

 tablet 

 mobilný telefón 

 USB kľúč 

Formy: 

 vyučovacia hodina s využitím 

interaktívnej tabule  

 samostatná práca s PC 

 samostatná práca s pracovným 

listom  

 

 

 

 



 

Didaktický postup: 
 
I. MOTIVÁCIA 
 
 frontálne preverovanie vedomostí v skupine prostredníctvom interaktívnej tabule 

a aktivizačného rozhovoru zamerané s využitím zisťovacích a overovacích 

otázok, ako napr.: 

o  Čo sú to záznamové médiá? 

o  Čo všetko možno zaznamenať na záznamové médium? 

o  Poznáte nejaké druhy záznamových médií? 

o  Ukladali ste a archivovali ste niekedy niečo na záznamové médiá? 

o  Využívate nejaké záznamové médiá aj pri práci v škole? 

 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti na obrázkoch 

prezentovaných na interaktívnej tabuli 

 

II. EXPOZÍCIA 
 
 učiteľ prostredníctvom výkladu s využitím prezentácie na interaktívnej tabuli 

vysvetlí problematiku záznamových médií, ich základné rozdelenie podľa 

druhu, podľa princípu zápisu, podľa trvácnosti záznamu, prejde jednotlivé 

významné historické míľniky vzniku nových záznamových médií    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



obr. Prezentácia Záznamových médií 

 

 
 

 učiteľ popíše jednotlivé, vybraté záznamové médiá s dôrazom na ich rozdiel 

z pohľadu obsahovej kapacity úložného priestoru  

 učiteľ uvedie príklady praktického využitia záznamových médií z bežnej praxe 

a s dôrazom na ich využitie v škole  

 žiakov počas výkladu upozorní na zákon o autorských právach a jeho 

dôsledkoch s dôrazom na legálne nadobudnuté materiály určené na 

archiváciu 

 žiaci si zaznačia základné poznatky do zošitov  

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na príklade archivovania informácií na 

USB kľúč a DVD s využitím didaktickej techniky 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia diskutovať na tému 

legálnosti a nelegálnosti sťahovania rôzneho materiálu z internetu, resp. 

používania rôzneho materiálu (počítačové hry, hudba, filmy,...) a jeho 

ukladania na záznamové médiá 



III. FIXÁCIA 
 
 individuálne vypracovanie zadaných úloh a otázok v pracovnom liste 

 žiaci vyhľadajú na internete tri obrázky rôznych záznamových médií, uložia ich 

do počítača do svojho priečinku a pomenujú ich 

 žiaci sa pokúsia pomocou didaktickej techniky uložiť rôzne druhy informácií na 

záznamové médium (USB kľúč, prípadne na CD/DVD)  

 

IV. ZÁVER HODINY 
 

 žiaci referujú záver vyučovacej hodiny, ktorá má byť zhrnutím toho, čo sa na 

vyučovacej hodine naučili a čo robili 

 žiaci odovzdajú pracovné listy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


