
Predmet: Informatika 

 

Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja 

myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné 

stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna 

zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i 

aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie 

základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí 

základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i 

celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti 

sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné 

postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje 

už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň 

pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v 

iných predmetoch. 

 

Rozvíjajúce ciele 

Žiaci: 

 uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich   

     spracovanie,  

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú 

     návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

 poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,  

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie  

    na webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

 rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,  

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.  

 

Témy -  2. ročník 

Reprezentácie a nástroje  

Komunikácia a spolupráca  

Algoritmické riešenie problémov  

Softvér a hardvér  

Informačná spoločnosť 

Prierezové témy zaraďujeme do vyučovania jednotlivých tematických celkov, pričom 

kladieme dôraz na rozvíjanie čitateľskej a finančnej gramotnosti. 

Implementácia finančnej gramotnosti: Komunikácia - Využívanie internetu: človek vo sfére 

peňazí. 



Témy – 3. a 4. ročník 

Reprezentácia a nástroje  

Komunikácia a spolupráca  

Algoritmické riešenie problémov  

Softvér a hardvér  

Informačná spoločnosť 

 

Požiadavky na výstup  

Žiak na konci 2. ročníka vie: 

 použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a  úpravu obrázkov 

 nájsť, odhaliť a opraviť chyby pri úprave obrázkov 

 použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu textu 

 zašifrovať a rozšifrovať text podľa jednoduchých pravidiel (reprezentovať znaky a slová) 

  použiť konkrétne nástroje na prehratie zvukov 

 zakódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie,  

 dekódovať informáciu z jednoduchých  reprezentácií,  

 zvoliť si nástroj zo skupiny pre danú konkrétnu situáciu, problém 

 použiť nástroje na prezeranie webových stránok 

 získať informácie z webových stránok 

 navrhnúť riešenie, vyjadriť plán riešenia 

 rozhodnúť sa o pravdivosti/nepravdivosti tvrdenia (výroku) 

 vybrať prvky alebo možností podľa pravdivosti tvrdenia 

 uvažovať o rôznych riešeniach 

 spustiť program/aplikáciu, ukončiť bežiacu aplikáciu a otvoriť v nej dokument 

 prihlásiť sa a odhlásiť sa z programu/aplikácii 

 pracovať so základným hardvérom na používateľskej úrovni: ovládať programy myšou,           

    písať na klávesnici 

 diskutovať o rizikách na internete 

 

Požiadavky na výstup – výkonový štandard je v súlade so Vzdelávacím štandardom 

predmetu Informatika pre primárne vzdelávanie – str. 3-10 /3. a 4. ročník/. 

 

Metódy a formy práce 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet.  

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 



 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 

 

Učebné zdroje 

učebnica – Informatická výchova pre 2.ročník, Blaho, Salanci, Chalachánová. Aitec. 

pracovná učebnica – Informatická výchova pre 3. ročník ZŠ – Mosná, Sčasná 

pracovná učebnica – Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – Mosná, Sčasná 

odborné publikácie k daným témam (Ako nestratiť dieťa vo svete internetu)  

rôzne webové stránky pre deti (Tux Paint, Alik, rexík, ovce.sk,...), 

edukačné programy podľa možností školy dodané Infovekom, alebo zakúpené školou  

materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií (počítače,   

dataprojektor,... ). 

 

Hodnotenie predmetu 

Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet je klasifikovaný piatimi stupňami. V edukačnom procese sa 

uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie. Priebežné hodnotenie má hlavne motivačný 

charakter. Učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Celkové hodnotenie sa uskutočňuje na   

konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie   

zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom   predmete. Žiak 

je z predmetu  INFORMATIKA skúšaný ústne a prakticky. 

 


