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TEMATICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Súbory a priečinky 5. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa s pojmami súbor a priečinok 

 naučiť sa rozlišovať súbory podľa ich typu (zvukový, obrázkový, textový, 

tabuľkový,...) 

 vedieť vytvoriť, uložiť, premenovať, kopírovať, vložiť a mazať súbory a priečinky 

 pripomenúť funkciu aktívneho a neaktívneho okna 

 pripomenúť žiakom význam značiek v pravom hornom rohu → minimalizovať 

okno, maximalizovať okno a zavrieť okno 

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 

 interpretovať obrázky stromovej štruktúry usporiadania priečinkov 

 ovládať princíp fungovania hierarchizácie ukladania súborov a priečinkov v 

počítači 

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



neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 

zopakovanie teórie o súboroch a priečinkoch 

Naučiť sa učiť: 
 riešiť problémové úlohy v súvislosti s hľadaním odlišností medzi 

jednotlivými typmi súborov ako aj medzi súbormi a priečinkami 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 
 schopnosť plánovať, organizovať, riadiť a viesť pracovnú skupinu pri 

praktickej aktivite – tvorba jednoduchej stromovej štruktúry priečinkov 

 schopnosť pracovať individuálne ako aj spoločne v tíme 

Metódy: Prostriedky: 

 rozprávanie 

 pozorovanie 

 aktivizačný, motivačný 

a heuristický rozhovor 

 skupinová práca 

 samostatná práca 

 výklad 

Učebné pomôcky: 
 Powerpointová prezentácia na 

tému Súbory a priečinky 

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  Čo je to počítačové okno? 

o  Aký je rozdiel medzi aktívnym a neaktívnym oknom? 



o  Akým spôsobom môžeme minimalizovať, maximalizovať, premiestňovať 

a zatvárať zobrazené počítačové okná? 

 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti prácou 

s počítačovými oknami na interaktívnej tabuli – otvorenie súboru/priečinku, 

premiestnenie súboru/priečinku, minimalizovanie súboru/priečinku, 

maximalizovanie súboru/priečinku, zatvorenie súboru/priečinku 

 

 

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

vysvetlí tému súbory a priečinky 

 
 

 učiteľ popíše rozdiel medzi súborom a priečinkom 

 vysvetlí pojem súbor a uvedie praktické príklady rôznych typov súborov a ich 

využitie 

 demonštruje pomocou interaktívnej tabule príklady spustenia rôznych typov 

súborov (zvukové, video, textové,...); rôzne spôsoby usporiadania súborov 

v počítači 

 učiteľ definuje pojem priečinok, prakticky ukáže rôzne spôsoby vytvorenia 

nového priečinku a jeho umiestnenie v počítači 



 za pomoci vytvorených súborov a priečinkov zostaví a vysvetlí princíp 

fungovania stromovej štruktúry usporiadania súborov a priečinkov v počítači 

 žiaci si schematicky zaznačia nové poznatky do zošitov  

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na konkrétnych príkladoch s využitím 

interaktívnej tabule – usporiadanie súborov podľa vybratých kritérií, vytváranie 

priečinkov, tvorba stromovej štruktúry priečinkov 

 prostredníctvom rozhovoru so žiakmi sa spoločne snažia nájsť odpovede 

a riešenia pri vzniku problémových úloh 

 

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

 žiaci podľa zadaní pracovného listu vypracujú zadané úlohy 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


