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Názov ŠVP ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 – sekundárne vzdelávanie  

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyermek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Virtuálny svet /Matematika a práca s informáciami/ 

Ročník Šiestý 

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

 

1. Charakteristika predmetu 

Virtuálny svet je predmet zaradený v školskom vzdelávacom programe hlavne z dôvodu 

záujmu žiakov o prácu na počítači. Tento záujem a prvotná motivácia je podchytená 

zaujímavou formou, ako pomocou internetu získať informácie v živote potrebné a užitočné. 

Na hodinách tohto predmetu sa žiaci naučia vyhľadávať informácie na internete, budú ich 

vedieť spracovať a naučia sa neinteraktívnej komunikácii, to znamená budú vedieť používať 

e-mail. Naučia sa posielať a prijímať e-mail. E-mailom im budú posielané zadania, kde budú 

úlohy, ktoré budú plniť použitím internetu, a e-mailom výsledok ich práce budú zasielať 

učiteľovi daného predmetu. Využitie poznatkov a zručností v tomto predmete bude úzko späté 

s rozvojom výpočtovej techniky. Pôjde hlavne o uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos 

informácií.  

 

2. Cieľ predmetu: 

 získať informácie a následne ich spracovať, kopírovať, 

 spoznať rôznorodosť informácií a stránok (doprava, počasie, cestovanie, obchody, 

detské stránky, školská stránka, obecná stránka,...), 

 algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

 samostatne, systematizovane a logicky myslieť, 

 používať myš, klávesnicu,  

 demonštrovať koordináciu a priestorovú orientáciu, 

 demonštrovať estetické cítenie (formálna stránka výstupov), 

 pracovať samostatne (individuálne riešenia úloh, samoštúdium). 

 

Kľúčové kompetencie: 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu s:a 

 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, 
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 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,  



3 

 

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,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 

3. Využitie disponibilných hodín 

Predmet Virtuálny svet je pridané zo Školského vzdelávacieho programu na posilnenie 

vedomosti žiakov v oblasti informačných a komunikačných technológií. 

 

4. Obsah vyučovania 

 

1. Neinteraktívna komunikácia – e-mail 
 

  

Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové 

vzťahy 

Časová 

dotácia 

 

Zakladanie e-

mailového konta 

Hlavička e-mailu 

 

Odpovedať na správu 

Priloženie prílohy 

Odosielanie 

a prijímanie správy 

Vytváranie zoznamu 

adries 

 

- založiť e-mailové 

konto, 

- popísať hlavičku e-

mailu: adresát, 

predmet, posielať 

správu viacerým 

adresátom naraz, 

- prijať a odoslať 

správu, 

- posielať prílohy, 

- uložiť nové adresy. 

 

EV  

  

OaSR  

  

  

  

  

  

  

TPaPZ 

 

16 h 
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2. Informácie, informačná spoločnosť, 

internet 
 

  

Obsahový štandard Výkonový štandard Medzipredmetové 

vzťahy 

Časová 

dotácia 

 

Detské stránky 

 

Telefónny zoznam 

 

Počasie 

Cestovný poriadok 

 

Dvojjazyčný slovník 

Obecná stránka 

Školská stránka 

Informácie o štáte 

Mladý záchranár 

 

 

- vyhľadať detské 

stránky, 

- vyhľadať na 

internete rozprávky, 

maľovanky, 

zaujímavosti, hry, 

tajničky, 

- orientovať sa na 

stránkach počasia, 

- vyhľadať si spoje 

vlakov a autobusov 

z rôznych miest, 

- používať 

dvojjazyčný slovník, 

- vyhľadať obecnú 

a školskú stránku, 

- vyhľadať základné 

informácie o našom 

štáte, o rôznych 

zdravotných 

a životných 

okolnostiach. 

 

MUV  

MEV  

TPaPZ  

OaSR  

 

FG 

 

17 h 

 

 

5.  Metódy a formy práce: 
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 motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, problém 

ako motivácia, opis, vysvetľovanie, samostatná práca. 

 

6.  Učebné zdroje: 

 učebnice, webové stránky, pracovné listy. 

 

7. Hodnotenie: klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 


