
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 Štvrtý 

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

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

 Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu 

prispôsobil na informatická výchova. Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť 

žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi 

a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje sa tak informatická kultúra, t.j. 

vychováva sa k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.  

Toto poslanie sa bude dosahovať spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a 

aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových  

projektov, celoškolských programov.  

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova 

sa budeme zameriavať na štúdium základných, univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 

súčasné technológie. Dostupné technológie budú poskytovať vyučovaniu informatickej 

výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.  

 

2. Ciele učebného predmetu  

  

Cieľom učebného predmetu informatická výchova je:  

 

- naučiť žiakov efektívne využívať počítač pri svojom vzdelávaní, pri tvorivých aktivitách, pri  

projektovom vyučovaní, pri vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov  

reálneho života  

 

- prostredníctvom internetu a IKT získavať informácie v textovej, aj grafickej podobe  

- naučiť sa samostatnému, systematizovanému, logickému mysleniu  

- naučiť sa algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote  

- osvojiť si schopnosti komunikácie prostredníctvom mailovej pošty  

- prostredníctvom práce s myšou, tabletom, s klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov,  

ich koordináciu a priestorovú orientáciu  

- naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy, ale prostriedkom, pomocou ktorého dokážu  

realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, dokážu získavať informácie a komunikovať  

s ľuďmi na celom svete  

- naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich pred spolužiakmi 

- vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu k 

ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú  

- rozvíjať estetické cítenie  

- naučiť sa spolupracovať na malých projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné  

a kooperatívne schopnosti  

- rozvíjať právne povedomie a etiku (legálne používanie programov, uvádzanie zdrojov,  

zásady slušného správania v komunikácií aj v prostredí internetu)  



- naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenie úloh, samoštúdium)  

- rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci  

 

Kľúčové kompetencie: 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

 

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné  

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky: 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, používa 

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 



 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske: 

 vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

 dokáže na primeranej úrovni  reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vie si  svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné: 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje 

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,   

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 



 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám.  

 

3. Obsah učebného predmetu  

 Informácie okolo nás  

 

Pojmy:  

- textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie  

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty  

- animácia  

 

Komunikácia prostredníctvom IKT  

 

Pojmy:  

- e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár  

- www, webový prehliadač, odkaz, vyhľadávanie na webe, webová stránka  

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu  

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

 

Pojmy:  

- detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program  

- robotická stavebnica  

 

Princíp fungovania IKT  

 

Pojmy:  

- základné periférie na ovládanie počítača  

- mikrofón, slúchadlá  

 

Informačná spoločnosť  

 

Pojmy:  

- informačné technológie (edukačné programy, komunikácia)  

- voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy) 

- bezpečnosť počítača  

 

 



Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonný štandard Medzipredmetové 

vzťahy 

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 

 

 

 

 

 

 

OaSR  

OŽaZ  

MEV  

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. 

 

OaSR  

OŽaZ  

MEV 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OaSR  

OŽaZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 informáci 

• e-mail, poštový program, 

e-mailová adresa, adresár, 

• www, webový prehliadač, 

webová stránka, odkaz, 

vyhľadávanie na webe, 

• bezpečnosť, zásady 

správania sa v prostredí  

internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OaSR  

OŽaZ  

MEV  

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. 

OaSR  

OŽaZ  

5 h 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín  

 

Predmet informatická výchova vo štvrtom ročníku nie je dotovaný žiadnymi disponibilnými  

hodinami. 

 

5. Stratégie - metódy a formy práce  

  

Pri vyučovaní informatickej výchovy uplatňujeme také metódy a formy vyučovania, ktoré 

podporujú aktívny prístup k získavaniu nových poznatkov. Nadobudnuté poznatky využívame 

pri spracovaní projektových úloh, v ktorých žiaci preukážu praktické ovládanie jednotlivých 

nástrojov a svoju originalitu. Téma projektových úloh korešponduje s obsahom iných 

predmetov, tak aby sa uplatnili medzipredmetové vzťahy.  

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

žiakov a klímu triedy tak, aby sme splnili stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov.  

Pri výučbe informatickej výchovy využívame tieto metódy a formy:  

 



 

 

upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)  

 

 

 

ívne vyučovanie (formy skupinového vyučovania)  

 

 

 

  

6. Učebné zdroje  

 

 Učebnica informatickej výchovy  

 E-learningová cvičebnica  

 internetové stránky  

  

  

7. Hodnotenie predmetu  

  

Predmet informatická výchova klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným 

metodickým pokynom na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení a klasifikovaní 

žiakov so špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami. 


