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

Kód projektu: 26110130437 

 

 

METODICKÝ LIST 
 

Téma Ročník 

Princípy fungovania PC: Výstupné zariadenia 

počítača 

5. ročník ZŠ  ISCED 2 

Ciele: 

 oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov (prídavné zariadenia) 

 pomenovať základné výstupné zariadenia pripájané k počítaču 

 poznať ich dôležitosť z pohľadu práce s počítačom, význam a funkciu  

 vedieť zapojiť výstupné zariadenie do počítača 

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 jednotlivých výstupných zariadení počítača 

 ovládať princíp fungovania počítačovej techniky  

 rozvíjať schopnosť schematicky zakresľovať jednotlivé výstupné 

zariadenia počítača 

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

neoddeliteľnou súčasťou úvodnej časti (motivácie) zameranej na 



zopakovanie teórie o stavbe počítača a pripomenutie jednotlivých 

zariadení, ktoré počítač tvoria a sú pre prácu s ním nevyhnutné 

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

praktickej aktivite – zapojenie výstupných zariadení do počítača  

 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 Vstupné a výstupné 

zariadenia počítača 

Pomôcky: 
 Výstupné zariadenia počítača – 

monitor, tlačiareň, reproduktory 

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  Z akých častí pozostáva počítač? 

o  Pomocou akých zariadení získame z počítača obraz a zvuk? 

o  Aká je funkcia tlačiarne, reproduktorov a monitora? 

 demonštrácia stavby počítača na funkčnom počítači zameraná na vzbudenie 

záujmu o problematiku s využitím zisťovacích a overovacích otázok, ako napr.: 

o  Ktoré časti počítača sú nevyhnutné pri práci s ním? 



o  Akým spôsobom sú pospájané jednotlivé časti počítača do jedného celku? 

o  Je podľa Vám možnosť funkčne používať jednotlivé zariadenia počítača aj 

bez použitia káblov?  

 žiaci demonštrujú svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti na obrázkoch 

prezentovaných na interaktívnej tabuli 

 

obr. Základná stavba počítaču 

        
 

 

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

vysvetlí tému o vstupných zariadeniach počítača 

 
 učiteľ popíše tvar, funkčný význam a spôsob zapojenia jednotlivých 

výstupných zariadení počítača 



 žiaci si schematicky zakreslia pozorované výstupné zariadenia počítača do 

zošitov  

 učiteľ priebežne kontroluje prácu žiakov a ich zaznamenávanie poznatkov do 

zošita 

 učiteľ demonštruje teoretické poznatky na príklade funkčného modelu 

počítača, overí funkčnosť a praktický význam jednotlivých zariadení, umožní 

žiakom reálne, prakticky sa zoznámiť s jednotlivými výstupnými zariadeniami 

počítača s dôrazom na zvýšenú bezpečnosť pri práci a zásadami slušného 

správania sa 

 na báze dobrovoľnosti, pod dozorom učiteľa umožní žiakom uskutočniť 

odpojenie a zapojenie jednotlivých výstupných zariadení 

 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 si stiahnu z internetu ľubovoľné tri obrázky výstupných zariadení 

počítača, uloží ich do svojho priečinku a správne ich pomenuje 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


