
Názov ŠVP ŠVP I. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyermek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Informatická výchova /Matematika a práca s informáciami/ 

Ročník Druhý 

Rozsah ŠVP 1 hodina/týždeň; ŠkVP 0 hodín/ týždeň Spolu: 33hodín/rok 

 
1. 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. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika 

a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. 

Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu 

základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií 

v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru. t.j. vychováva k efektívnemu 

využívaniu prostriedkov informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné 

dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním 

informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, 

celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej 

a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete 

informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium 

základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 

technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na 

motiváciu a praktické projekty. 

 

2. Ciele učebného predmetu  

  

Cieľom informatickej výchovy v 2. ročníku je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho  

využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov získať 

základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzi predmetových vzťahov si žiaci 

pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho 

jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a 

rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom 

kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme 

využiť pri každodenných činnostiach.  Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených 

špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami 

vykonávanými na počítači.  

 

  



Kľúčové kompetencie 
 

Sociálne komunikačné kompetencie  

 

- učiteľ vedie žiakov ku vhodnej komunikácií s dospelými a rovesníkmi 

- pri skupinovej práci využíva dialóg i diskusiu 

- žiaci si rozširujú slovnú zásobu v osvojovaných témach, sú vedení k samostatnému 

a sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej, bezproblémovej a bezkonfliktnej 

komunikácii 

- učiteľ učí žiakov formulovať a obhajovať svoj názor, pomenovávať pozorované 

skutočnosti a zachycovať ich vo vlastných prejavoch, názoroch a výtvoroch 

 

Kompetencie učiť sa učiť  

 

- učiteľ motivuje a vedie žiakov vlastným príkladom 

- žiaci sú vedení k objavovaniu a poznávaniu všetkého, čo ich zaujíma a v čom by 

v budúcnosti mohli uspieť 

- učiteľ pomáha riešiť a triediť informácie podľa zvolených alebo zadaných kritérií 

- učiteľ so žiakmi, ako si správne zorganizovať čas 

 

Kompetencie riešenia problémov 

 

- učiteľ pomáha žiakom dôjsť k samostatným objavom, riešeniam a záverom 

- učiteľ u žiakov rozvíja tvorivé myslenie – zadávaním problémových úloh 

- pri riešení úloh učí žiakov pracovať s odbornou literatúrou, encyklopédiami, internetom... 

 

Osobné a občianske kompetencie 

 

- učiteľ vedie žiakov k rešpektovaniu pravidiel v počítačovej učebni 

- učiteľ vedie žiakov k efektívnej spolupráci pri riešení problémov, k vzájomnému 

naslúchaniu, následnému hodnoteniu práce v skupine i medzi skupinami 

- žiaci sa učia rešpektovať názory iných, prispievajú k diskusii 

 

Kompetencie pracovné 

 

- žiaci sú vedení k utváraniu pracovných návykov v jednoduchej, samostatnej i tímovej 

činnosti 

- učiteľ učí žiakov používať rôzne materiály, nástroje i vybavenia v počítačovej učebni 

- učiteľ zohľadňuje súčasný stav a poznanie technického rozvoja u detí 

 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 

- učiteľ vedie žiakov k vyjadrovaniu sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov 

- učiteľ vedie žiakov k potrebe a dôležitosti kultúrnej komunikácie v bežnom živote 

 

  



3. Obsah vzdelávania 

 

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na tematické  

okruhy:  

1. Informácie okolo nás  

2. Komunikácia prostredníctvom IKT  

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

4. Princípy fungovania IKT  

5. Informačná spoločnosť  

 

 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonný štandard Prierezové témy Počet 

hodín 

1.Informačná 

spoločnosť 

 

 

 

 

1. oboznámenie sa  s 

ukážkami využitia IKT v 

bežnom živote, 

2. pochopiť, že používanie 

IKT si vyžaduje kritický a 

zvažujúci postoj 

k dostupným informáciám, 

3. viesť k zodpovednému 

používaniu interaktívnych 

médií – rozumieť rizikám, 

ktoré sa tu nachádzajú. 

 

informačné technológie 

v škole (edukačné 

programy, komunikácia) 

• voľný čas a IKT 

(počítačové hry, hudba, 

filmy), 

• bezpečnosť počítača, 

správne používanie 

hesiel 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Ochrana života a zdravia  
 

 

 

 

4 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Princíp 

fungovania IKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. oboznámenie sa s 

možnosťami vstupných a 

výstupných zariadení, 

2. oboznámenie sa s 

rôznych oblastí určenia 

softvéru, 

3. získavanie  základných 

zručností pri práci so 

súbormi a priečinkami, 

4. oboznámenie sa s 

elementárnymi funkciami 

lokálnej siete a internetu. 

 

 

 

• základné periférie na 

ovládanie počítača, myš, 

klávesnica, 

• tlačiareň, skener, 

• CD, USB – pamäťový 

kľúč, CD mechanika, 

• ukladanie informácií, 

súbor, meno súboru, 

• vytváranie priečinkov, 

ukladanie do priečinkov, 

• digitálny fotoaparát, 

mikrofón, slúchadlá. 

 

 

 

Ochrana života a 

zdravia  
Osobnostný a sociálny 

rozvoj  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Informácie 

okolo nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. vedieť základné postupy 

pri práci s textom a 

jednoduchou prezentáciou, 

2. získať prvé zručnosti pri 

kreslení v grafickom 

prostredí a spracovávaní 

grafických 

informácií, 

3. porozumieť nahrávaniu a 

prehrávaniu zvukov a videí, 

4. pochopiť spôsoby 

reprezentácie základných 

typov informácií  

5. pomocou IKT dokázali 

realizovať čiastkové úlohy 

a výstupy z projektového 

vyučovania. 

 

• textový dokument, 

čísla a znaky, slová, 

vety, jednoduché 

formátovanie, textové 

efekty 

• obrázok, nástroje pero, 

čiara, štetec, vypĺňanie 

farbou, paleta 

• zvuk, zvukový súbor, 

prehrávač, nahrávanie, 

efekty 

• animácia 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Ochrana života a 

zdravia  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Ochrana života a 

zdravia  

Environmentálna 

výchova  
Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti  

 

9 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Komunikácie 

prostredníctvom 

IKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. naučiť pracovať s 

elektronickou poštou, 

2. pochopiť spôsob a 

mechanizmy vyhľadávania 

informácií na internete, 

3. uvedomovať 

bezpečnostné riziká pri 

práci s internetom. 

4. pochopiť spôsob 

definovania kľúčového 

slova, vyhľadávanie podľa 

kľúčového slova 

5. zvládnuť výber 

potrebných informácií 

 

• e-mail, poštový 

program, e-mailová 

adresa, adresár, 

• www, webový 

prehliadač, webová 

stránka, odkaz, 

vyhľadávanie na webe, 

• bezpečnosť, zásady 

správania sa v prostredí 

internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova  
 

11 h 

 

 

 

 

 

5. Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

1. zoznámenie sa s 

pojmami ako algoritmus, 

program, programovanie. 

2. získať základy 

algoritmického myslenia a 

schopnosť uvažovať nad 

riešením problémov 

pomocou IKT. 

• postup, návod, recept, 

• riadenie robota, 

obrázková stavebnica, 

postupnosť krokov, 

• detský programovací 

jazyk, elementárne 

príkazy, program, 

• robotická stavebnica. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

 

Finančná gramotnosť 
 

 

5 h 

  



4. Využitie disponibilných hodín  

  

 Predmet Informatická výchova v druhom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými  

hodinami.  

 

5. Stratégie - metódy a formy práce  

 

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:  

  riadený rozhovor  

 výklad učiteľa  

 rozprávanie  

 demonštračná metóda  

 prezentačná metóda  

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

  

6. Učebné zdroje 

 

A. Blaho, Ľ. Salanci, M. Chalachánová, Ľ. Gabajová: Informatická výchova pre 2. roč. ZŠ  

Internet  

Program Skicár, program Baltík, prezentácie v PowerPointe, edukačné DVD a CD (Ferdova  

matematika, Detský kútik a iné) 

  

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Predmet informatická výchova klasifikujeme. Prebieha v súlade s príslušným metodickým  

pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský 

vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami 

dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými 

potrebami.  

 


