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METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Počítačové vírusy 7. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť žiakov s termínom počítačový vírus  

 pomenovať základné prejavy infekcie počítača počítačovým vírusom 

 uviesť spôsoby šírenia počítačových vírusov 

 vysvetliť riziká spojené s infikáciou počítača počítačovými vírusmi 

 uviesť príklady ochrany počítačov voči počítačovým vírusom 

 oboznámiť žiakov s pravidlami bezpečnosti na webe a pri práci v počítačom 

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 inštalácie jednoduchého bezplatného 

antivírusového programu 

 ovládať techniku postupu kontroly počítača antivírusovým programom 

 
 



Digitálna kompetencia: 
 rozvíjať schopnosť práce s PC a interaktívnou tabuľou, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

reprodukciu teórie o počítačových vírusoch 

Naučiť sa učiť: 
 riešiť problémové úlohy v súvislosti s možnými rizikami spojenými 

s infikáciou počítača počítačovými vírusmi alebo inými nechcenými 

aplikáciami 

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

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 samostatná práca 

 výklad 

 skupinová práca 

Učebné pomôcky: 
 Powerpointová prezentácia na 

tému Počítačové vírusy 

Pomôcky: 
 Antivírusový program 

Pracovný list  
Digitálne technológie: 
 PC s pripojením na internet 

 interaktívna tabuľa 

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  Používate antivírusový program vo svojom počítači? 

o  Aký antivírusový program používate? 



o  Mal už niekto z Vás v počítači vírus alebo inú nechcenú aplikáciu? 

o  Akým spôsobom môžeme zamedziť šíreniu počítačových vírusov? 

o  Čo s počítačom infikovaným počítačovým vírusom? 

o  Akým spôsobom chrániť počítač pre potenciálnymi hrozbami počítačových 

vírusov? 

o  Šíria sa vírusy len cez internet? 

o  Akým spôsobom kontrolujete obsah externých, úložných počítačových 

prostriedkov pripájaných k svojmu počítaču? 

 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 tému počítačových vírusov 

 

obr. Prezentácia Počítačové vírusy 

 
 

 

 

 



 učiteľ popíše základné informácie o počítačových vírusoch 

 učiteľ uvedie príklady vzniku počítačových vírusov z pohľadu ich tvorcov ako aj 

z pohľadu ich vzniku a dôvodov ktoré k ich vzniku viedli 

 učiteľ popíše prejavy a formy šírenia počítačových vírusov 

 na konkrétnych prípadoch učiteľ demonštruje potenciálne hrozby v závislosti 

na druhu počítačových vírusoch 

 učiteľ vysvetlí základné rozdelenie počítačových vírusov, s konkrétnymi 

hrozbami pre počítač, resp. jeho obsah ako aj s konkrétnymi príkladmi 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na príklade inštalácie jednoduchého, 

bezplatného antivírusového programu (software)  

 žiaci sú oboznámení s možnosťami ako sa brániť pred počítačovými vírusmi 

prostredníctvom antivírusových programov, firewallu a iných  

 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 

sťahovania rôzneho materiálu z internetu, resp. používania rôzneho materiálu 

(počítačové hry, hudba, filmy,...) z pohľadu potenciálnych hrozieb takého 

obsahu pre počítač 

 

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

 žiaci vypracujú test o bezpečnosti na internete na stránke 

www.bezpecnenainternete.sk 

 

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 

 

 

 


