
                                                                                                           

                           

 

 

VONKAJŠIA STAVBA POČÍTAČA – Metodický list 

 

Názov 

a charakteristika 

pracovného listu 

Vonkajšia stavba počítača 

Spoznanie jednotlivých častí počítača, ich vzájomné prepojenie 

a funkcia 

Vstupné a výstupné zariadenia 

Zaradenie 

pracovného listu 

Využitie: 

Pri spoznávaní vonkajšej stavby počítača 

Pri spoznávaní vstupných a výstupných zariadení 

Pri opakovaní a precvičovaní učiva o stavbe počítača 

Ročník 5.ročník 

Výchovné 

a vzdelávacie ciele 

Oboznámiť sa so systémom spracovania údajov z pohľadu architektúry 

počítača a logickej štruktúry. 

Vedieť vymenovať vstupné a výstupné zariadenia a poznať ich funkciu. 

Poznať vzájomné prepojenie jednotlivých častí počítača. Vedieť 

správne zložiť počítač. 

Poznať význam elektrickej energie pri práci s elektronickými 

zariadeniami. 

Vedieť správne šetriť elektrickou energiou – vypínanie počítača 

a elektronických zariadení. 

Kompetencie, 

ktoré rozvíjame 

Komunikačné a sociálne kompetencie 

Analytické zručnosti 

Pamäťové zručnosti 

IKT zručnosti 

Aplikačné zručnosti 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, jednotlivými časťami, samostatné 

vyhľadávanie informácií 

ENV – šetrenie elektrickej energie pri práci s počítačom 

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

myš, reproduktory, modem, tlačiareň,..., interaktívna tabuľa, počítače, 

prípadne pracovný list pre každé dieťa (podľa spôsobu práce s ním)  

Metódy a formy 

práce 

Praktické činnosti, individuálna práca, rozhovor, prezentačné činnosť 

žiakov 



 

Činnosti Motivačná časť: Rozhovor učiteľa so žiakmi o jednotlivých častiach 

počítača, ktoré poznajú. 

Hlavná časť: Praktické predvedenie a ukážka jednotlivých častí – 

pomenovanie, využitie, spôsob fungovania – predvedenie pomocou 

interaktívnej tabule prakticky (napr. písanie na klávesnici, označovanie 

pomocou myši...) a teoreticky (napr. pomocou obrázkov jednotlivých 

typov tlačiarní...), prípadne samostatná práca žiakov – vyhľadávanie 

informácií o jednotlivých častiach počítača a následná prezentácia. 

Odvodenie rozdielu medzi vstupnými a výstupnými zariadeniami, 

rozdelenie jednotlivých súčastí na vstupné a výstupné. 

Využitie elektrickej energie pri práci počítača – prepojenie jednotlivých 

častí počítača a pripojenie k elektrickej energii. 

Samostatné vypracovanie pracovného listu každým žiakom podľa 

možností a uváženia buď písomne v tlačenej verzií alebo s využitím 

počítača v elektronickej podobe. 

Záver: Spoločné alebo samostatné hodnotenie vypracovanie 

pracovného listu. 


