
           

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria 

Kód projektu: 26110130437 

 

 

Tematický - výchovno vzdelávací plán z Informatiky 

 

Základná škola: Základná škola s materskou školou Centrum I, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Informatika 

Počet hodín v týždni: 1 hodina 

Ročník: siedmy 

Počet hodín ročne: 33 hodín 

Školský rok: 2012/2013 

 



Mesiac 
Tematický 

celok 

Poradie 
vyučovacej 

hodiny 

Kľúčové 
kompetencie 

Obsahový štandard 
Výkonový 
štandard 

Metódy 
a prostriedky 
hodnotenia 

Metódy 
a formy 

vyučovania 

Prierezové 

témy 
amedzipredmet

ové vzťahy 

 Téma Učivo  
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T 
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R 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 

oboznámiť sa 

s pravidlami v PC 
učebni 

Úvodná hodina, 
bezpečnosť pri 

práci s PC 
v odbornej 

učebni 

Úvodná hodina, 
bezpečnosť pri 

práci s PC 
v odbornej 

učebni 

oboznámiť sa 

pravidlami práce 
v PC učebni 

 rozhovor 

Ochrana života 
a zdravia 

 
Etická výchova 

P
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n
c
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y
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u
n

g
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v
a

n
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C

 

2. 

poznať grafické 
prostredie rôznych 

dostupných 
operačných 

systémov, ovládať 
základnú prácu so 

súbormi a 

priečinkami  

Operačný 

systém 

Operačný 
systém, 

priečinok, súbor 

oboznámiť 

žiakov so 
základným 

operačným 
systémom 

Windows, s jeho 
vznikom 

a variantmi až 

po súčasnosť, 
vedieť 

charakterizovať 
súbor 

a priečinok 
a poukázať na 

ich význam pri 
práci s PC, 

vedieť vytvárať 

nové zložky 
v stromovej 

štruktúre, 
kopírovať, 

premenovať,  
premiestňovať 

a mazať súbory, 
naučiť sa pri 

práci používať 

a využívať 
prieskumníka 

ústne skúšanie, 
samostatná práca 

žiakov so súbormi 
a zložkami  

rozhovor, 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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3. 

poznať princípy 
ukladania informácií 

na rôzne médiá, 
vedieť porovnať ich 

kapacitu, vedieť 
zálohovať informácie 

na rôzne druhy 
médií 

Médiá 

Médium, 

disketa, CD, 
DVD, 

magnetická 

páska, ZIP, JAZ, 
USB kľúč, 

pamäťová karta 

oboznámiť 

žiakov 
s jednotlivými 

zariadeniami 
vhodnými na 

uskladňovanie 

informácií mimo 
PC, porovnanie 

ich objemovej 
kapacity 

a rýchlosti 

ústne skúšanie 

rozhovor, 

demonštrácia 

učiteľom  
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n
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n
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4. 

poznať rozdiel 

v používaní a šírení 

programov 
s rôznymi stupňami 

licencií, stotožniť sa 
s princípmi 

a zásadami 
dodržiavania 

autorských práv 

Bezpečnosť na 
internete 

Licencie 
programov 

posúdiť 
spoľahlivosť 

získaných 
informácií, 

rozumieť rizikám 
internetu, 

chápať potrebu 

dodržiavania 
pravidiel 

v internetovom 
svete,  

oboznámiť sa s 
nebezpečenstvo

m na internete, 
vysvetliť na 

príklade licenčné 

podmienky 
programového 

vybavenia PC 

ústne skúšanie rozhovor 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

O 
K 

T 
Ó 
B 

E 
R 

5. 

chápať počítač 
a internet  ako 

pomocníka pri práci, 
ako aj poznať 

bezpečnostné riziká 
pri práci s PC 

v prostredí internetu 

Bezpečnosť na 
internete 

Počítačové 
vírusy 

oboznámiť 
žiakov s rizikom 

počítačových 
vírusov, 

klasifikácia 
vírusov, ochrana 

pred 
počítačovými 

vírusmi 

s dôrazom na 
uchovanie dát 

ústne skúšanie rozhovor  
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
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6. 

chápať ako IKT slúži 
na sprostredkovanie 

informácií medzi 

ľuďmi, vedieť 
využívať IKT na 

vlastné učenie sa, 
chápať rozdiel medzi 

interaktívnou 
a neinteraktívnou 

komunikáciou 

Práca 

s internetom 

IKT, 

komunikácia, 
webové lokality 

pochopiť 

informačné 
a komunikačné 

médiá ako 
prostriedok 

komunikácie, 

poznať internet 
a jeho históriu, 

vysvetliť rozdiel 
medzi 

interaktívnou 
a neinteraktívno

u komunikáciou, 
poznať základné 

vyhľadávače, 
formu 

vyhľadávania, 

vedieť 
vyhľadávať 

informácie na 
internete, 

poznať školský 
web a iné 

edukačné 
webové lokality 

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 
rozhovor 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

7. 

poznať správnu 
formu emailovej 

správy, vedieť 
posielať emailovú 

správu s prílohou 

Elektronická 
pošta 

Email 

poznať správnu 
formu emailovej 

adresy a správy, 

osvojiť si 
a správať sa 

podľa zásad 
etikety na 

internete, vedieť 
vytvoriť a poslať 

emailovú správu 
s prílohou 

praktická aktivita rozhovor 
Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 
 
 

 8.  
Opakovanie 
 

Operačný 

systém a 
internet 

ovládať prácu 
v prostredí 

operačného 
systému 

a prostredí 
internetu  

test, pracovný list 
samostatná 
práca žiakov 
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9. 

oboznámiť žiakov 

s grafickým 
prostredím 

tabuľkového editora 

MS Excel – 

Základy práce 
s Excelom 

Spustenie 

a práca 
s programom, 

grafické 
prostredie 

tabuľkového 
kalkulátora 

vedieť spustiť 

program, otvoriť 
existujúci 

dokument, 
premenovať ho, 

premiestniť ho, 
uložiť ho  

ústne skúšanie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

10. 
pochopiť princíp 
vkladania rôznych 

údajov do bunky  

MS Excel – 
Základy práce 

s Excelom 

Vkladanie 
údajov do bunky 

ovládať prácu 

s bunkou, vedieť 
vložiť do bunky 

potrebný údaj 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

D 
E 
C 
E 
M 
B 
E 
R 

11. 

oboznámiť žiakov 

s možnosťami 
zmeny formátu 

nastavenia stĺpca  

MS Excel – 
Základy práce 

s Excelom 

Výška a šírka 
stĺpca 

vedieť nastaviť 

šírku a výšku 
stĺpca na 

požadovanú 

veľkosť   

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

12. 

oboznámiť žiakov 
s možnosťami 

zmeny formátu 
písma v bunke  

MS Excel – 

Základy práce 
s Excelom 

Formát písma 

vedieť nastaviť 

formát písma – 
štýl, veľkosť, 

tučné, kurzíva, 
podčiarknuté 

písmo  

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 
učiteľom na 

interaktívnej 
tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

13. 

poznať rôzne 
spôsoby ohraničenia 

bunky, farebnej 

výplne buky a farby 
písma  

MS Excel – 

Základy práce 

s Excelom 

Výplň, 

ohraničenie, 

farba písma 

oboznámiť 
a vedieť 

používať 
ohraničenie 

bunky, nastaviť 
farebnú výplň 

bunky a farbu 
písma 

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 

priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom na 

interaktívnej 
tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 

zručnosti 
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14. 

oboznámiť žiakov  

možnosťami 
zarovnania obsahu 

bunky 

MS Excel – 
Základy práce 

s Excelom 

Formát 
zarovnania 

bunky 

poznať 

zarovnanie 
obsahu v bunke 

doľava, na stred, 
doprava  

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 
demonštrácia 

postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

15.  Opakovanie  
Základy práce 
s Excelom 

 test, pracovný list 
samostatná 
práca žiakov 

 

16. 

pochopiť zlučovanie 

buniek a ich 
zarovnanie na stred 

Práca s bunkou 
Zlučovanie 
buniek 

vedieť zlúčiť 
požadované 

bunky a ich 
zarovnanie na 

stred  

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

F 
E 
B 
R 
U 
Á 
R 

17. 

oboznámiť žiakov 
s kopírovaním, 

vkladaním 
a odstraňovaním 

buniek a ich obsahu 

Práca s bunkou 

Kopírovanie, 

presun 
a odstraňovanie 

buniek 

vedieť vybrať, 

kopírovať 

a vkladať buky, 
naučiť sa 

používať 
klávesové 

skratky na 
vykonávanie 

týchto operácií  

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

18. 

nastaviť rôzne 

číselné formáty 
bunky (dátum, čas, 

mena,...) 

Práca s bunkou Formát čísla 

vedieť používať 
rôzne číselné 

formáty 
v závislosti na 

používaných 

dátach 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

19.  Opakovanie  Práca s bunkou  test, pracovný list 
samostatná 

práca žiakov 
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20. 

vedieť vypočítať 
číselný obsah 

buniek na základe 
použitia vzorcov  

Výpočty Vzorce  

vedieť používať 
a využívať 

základné vzorce 

na výpočet  
matematických 

operácií medzi 
bunkami (súčet, 

rozdiel, podiel, 
súčin) 

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 

priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom na 

interaktívnej 
tabuli, 

samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

21. 

vedieť vypočítať 

číselný obsah 
buniek na základe 

použitia funkcií 

Výpočty  Funkcie  

vedieť používať 
a využívať 

základné funkcie 
na výpočet  

matematických 
operácií medzi 

bunkami (súčet, 

priemer, počet, 
minimum, 

maximum) 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

22.  Opakovanie  Výpočty   test, pracovný list 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

A 
P 
R 
Í 
L 
 

23. 

vedieť pridať, 

premiestniť, 
pomenovať 

a odstrániť 
ľubovoľný hárok zo 

zošita 

Práca s hárkami Hárky   

oboznámiť 

žiakov s prácou 

s hárkami 
v zošite, ich 

premenovaním, 
pridaním a 

premiestňovaní
m 

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 
učiteľom na 

interaktívnej 
tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 
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24. 
nastaviť základné 
parametre vzhľadu 

stránky  

Práca s listami Vzhľad stránky 

naučiť sa 
nastaviť 

základné 
parametre 

zošitu, prípadne 
hárku s ohľadom 

na tlač 

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 

priebežná 
demonštrácia 

postupov 
učiteľom na 

interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

25. 
oboznámiť žiakov 
s tlačou pracovného 

listu  

Práca s listami Oblasť tlače 
naučiť sa tlačiť 
vybrané časti 

dokumentov 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

26. 

oboznámiť žiakov 

s tlačou pracovného 
listu 

Práca s listami Náhľad a tlač 

naučiť sa získať 
vizuálnu kontrolu 

vzhľadu stránky 
pre potreby 

tlače, oboznámiť 
žiakov s tlačou 

dokumentu 

vytvoreného 
v tabuľkovom 

editore 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

 
M 
Á 
J 
 

27.  Opakovanie  Práca s listami  test, pracovný list 
samostatná 
práca žiakov 

 

28. 

vedieť previesť 

číselné údaje 

pracovného hárku 
do podoby 

jednoduchého grafu  

Graf  
Sprievodca 
vytváraním grafu 

vedieť previesť 
číselné údaje 

buniek do 

grafického 
výstupu 

a vytvoriť 
jednoduchý graf  

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 
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29. 

naučiť sa zmeniť 

daný typ grafu na 
ľubovoľný iný typ 

grafu  

Graf  Typ grafu 

vedieť vytvoriť 
graf podľa 

zadania, zmeniť 
graf, naučiť sa 

využívať rôzne 
typy grafov 

podľa potreby  

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 
demonštrácia 

postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 
a prezenčné 

zručnosti 

30. 

zvládnuť vykonať 

jednoduché úpravy 
grafu, vložiť grafu 

názov, pomenovať 
jednotlivé osi, pridať 

údajom popisky 

Graf  Úpravy grafu 

vedieť vykonať 
základné zmeny 

grafu, 

pomenovať ho, 
pomenovať jeho 

základné osi, 
pridať 

grafickému 
výstupu číselné 

údaje 

ústne skúšanie, 

sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 
učiteľom na 

interaktívnej 
tabuli, 

samostatná 
práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

J 
Ú 
N 

31. 

zvládnuť umiestniť 

vytvorený graf na 
zvolené miesto 

pracovného hárku  

Graf  

Zdroj dát 

a umiestnenie 
grafu 

oboznámiť 
žiakov so 

zmenou 
zdrojových dát, 

naučiť žiakov 
umiestniť 

vytvorený graf 
na požadované 

miesto 
v dokumente 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

priebežná 

demonštrácia 
postupov 

učiteľom na 
interaktívnej 

tabuli, 
samostatná 

práca žiakov 

Tvorba projektov 

a prezenčné 
zručnosti 

32.  Opakovanie  Graf   test, pracovný list 
samostatná 
práca žiakov 

 

 33.  
Záverečné 

opakovanie 
     

 

Časovo - tematický plán bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 schváleného dňa 19. júna 2008 a jeho úprav rámcových 

učebných plánov platných od 1. septembra  2011. 


