
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Informatika 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: IV.A,IV.B 

Vyučujúci: Mgr. Hajdók 

Učebný materiál: Mosná, Sčasná: Informatická výchova pre 4. ročník ZŠ – Kibiho výlet, AITEC 2011 

 

Časová dotácia:   1 hod.     týždenne           (  33 hod.  ročne) 

 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/1 Informačná 
spoločnosť 

Počítačová gramotnosť ako 

nevyhnutný predpoklad života 

moderného človeka  

 

Žiak rešpektuje pravidlá vhodného správania 
sa pri počítači. 

- motivačný rozhovor, 
 -hromadná, 
- individuálna 

OSR – žiak pozná 
bežné pravidlá spol. 
kontaktu, správa sa 
kultúrne, primerane 
okolnostiam a 
situáciám 

Uč.: s. 1 
 

IX/2 Princípy fungovania IKT Časti počítača a jeho ovládanie 

 

Žiak vie, čo sú vstupné a výstupné 

zariadenia, vie zapnúť počítač, vie rozlíšiť 4 

typy počítačov. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-individuálna 

MDV – zaujatie 
racionálneho postoja 
k „novým médiám“ 

Uč.: s.2-5 

IX/3 Časti počítača a jeho ovládanie 

 

Žiak vie, kedy použiť tlačidlo RESET. Vie 

správne vypnúť počítač. Žiak vie pomenovať 

jednotlivé časti pracovnej plochy počítača. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:s.2-5 

IX.4 Časti počítača a jeho ovládanie 

 

Žiak pozná rozdiel medzi súborom a 

priečinkom. Vie vytvoriť priečinok, otvoriť ho 

dvojklikom. Ovláda, ktoré znaky môže a 

nesmie použiť pri vytvorení jeho názvu. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:s.6-7 

X/I Informácie okolo nás 

 

Práca s obrázkom 

 

Žiak vie nájsť správny priečinok v kresliacom 

programe. Dokáže si v ňom otvoriť hľadaný 

súbor. Vie upraviť súbor, zadať názov a 

uložiť obrázok. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR – uplatniť svoj 

rozpoznaný učebný 

štýl pri plánovaní 

a riadení svojho 

vlastného učenia 

Uč.:s.6-9 

X/2 Práca s obrázkom 

 

Žiak pozná spôsoby upravovania obrázka – 

vie ho prevrátiť, otáčať, vybrať a upraviť 

jeho časť v kresliacom programe, dokáže 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:s.6-9 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

obrázok uložiť s rôznymi príponami. 

 

X/3 Práca s textom 

PU: s.12. – 13. 

 

Žiak správne používa jednotlivé nástroje pri 

písaní textu, vie ho pomocou myši označiť a 

cez voľbu Kopírovať – Vložiť skopírovať na 

miesto kde bliká kurzor. Žiak vie, že napísaný 

text sa mu uloží ako súbor. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR - rozvíjanie 
sociálnych 
spôsobilostí potrebný 
pre osobný a sociálny 
život a spoluprácu 

Uč.:s.10-13 

X/4 Princípy fungovania 
IKT 

Opakovanie Žiak vie vymenovať základné časti počítača, 

zapnúť a vypnúť počítač, pracovať obrázkom 

a textom 

-, didaktická hra 
-individuálna 

OSR- cielen 
komunikovať, prijať 
obojsmerné zásady 
konštruktívnej kritiky 
a konsenzu 

PL 

XI.1 Informácie okolo nás Práca s textom 

 

Žiak dokáže zrýchliť kopírovanie textu 

používaním klávesových skratiek, vie 

označiť text a presunúť ho na iné miesto 

ťahaním myši. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV – vytváranie 
vlastných mediálnych 
produktov 
 

Uč.:12-17 

XI.2 Práca s textom 

 

Žiak vie do textu vkladať symboly, spozná 

viaceré symboly. Naučí sa formátovať 

ozdobný text Word Art, písať pomocou neho 

nadpisy. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:12-17 

XI.3 Práca s obrázkom v textovom 

editore 

PU: s.18. – 19. 

 

Žiak dokáže do textového editora vložiť 

obrázok zo súboru, upravovať jeho farebnosť, 

veľkosť, zobrazenie. 

Žiak dokáže do textového editora vložiť 

obrázok z internetovej stránky, oboznámi sa s 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:18-19 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

významom autorských práv pri kopírovaní. 

 

XI.4 Princípy fungovania 
IKT 

Práca s dvoma oknami 

 

Žiak spozná ďalší spôsob vkladania obrázkov 

do textu – presúvaním (ťahaním myšou). Vie 

pracovať s dvoma otvorenými oknami. Vie si 

upraviť ich veľkosť, presunúť ich na ploche 

počítača. Vie, čo znamená pojem aktívne 

okno. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV- pochopenie 
komerčnej podstaty 
médií a z toho 
vyplývajúcich negatív 
a ohrození 
 

Uč.:20-23 

XII.1 Práca s dvoma oknami 

 

Žiak vie používať oba spôsoby vkladania 

obrázkov do textu. Vie, že pri presúvaní z 

kresliaceho programu musí použiť nástroj 

Vystrihnúť a vložiť ho nástrojom Prilepiť.  

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:20-23 

XII.2 Práca s dvoma oknami 

 

Žiak vie na internetových stránkach obrázok 

vyhľadať, ukladať ho a kopírovať do 

priečinka, upravovať ho vo vhodnom 

programe. Pozná základné autorské práva pri  

kopírovaní. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:20-23 

XII.3 Opakovanie 

 

Opakovanie 

 

Žiak spozná ďalší spôsob vkladania obrázkov 

do textu, upravovať ho vo vhodnom 

programe 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

 
MDV-  
Rozvoj zručností 
potrebných 
k samostatnej tvorbe 
mediálnych produktov 
 

PL 

I. 1 Komunikácia Práca s textovým editorom Žiak vie vymyslieť reklamný slogan, -motivačný rozhovor 
- demonštrácia 

MDV – 
uvedomovanie si 

Uč.:24-25 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

prostredníctvom IKT,  

 

 zorganizovať prácu v tíme, rozvíjať si tvorivé 

myslenie a sebahodnotenie.  

 

-hromadná 
-individuálna 

vplyvu médií na život 
jednotlivca a 
spoločnosti 
 

I.2 informačná spoločnosť 

 

Práca s textovým editorom 

 

Žiak vie prezentovať prácu pred skupinou 

žiakov. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR – vlastná 
prezentácia 
 

Uč.:24-25 

I. 3 Polročné opakovanie Opakovanie  -individuálna   

II.1 Princípy fungovania IKT 

 

Práca s prídavnými 

zariadeniami 

 

Žiak pozná a dokáže správne používať 

prídavné zariadenia, USB kľúč, tlačiareň. 

Pozná niekoľko druhov tlačiarní. Vie, ako sa 

prídavné zariadenia pripoja k počítaču. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV – rozvíjanie 
schopností obhájiť 
svoj názor, verejne 
vystupovať 
 

Uč.:26-29 

II.2 Práca s prídavnými 

zariadeniami 

 

Žiak vie s pomocou učiteľa pracovať so 

skenerom aj s tlačiarňou. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:26-29 

II.3 Informácie okolo nás 

Informačná spoločnosť 
 

Práca s textovým editorom 

 

Žiak vytvorí obrázkový dvojjazyčný slovník, 

rozšíri si jazykové znalosti z druhého 

cudzieho jazyka, naučí sa spolupracovať v 

tíme, rozvinie si hodnotiace myslenie. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MUV- pochopenie 
a rešpektovanie faktu 
kultúrnej rozmanitosti 
 

Uč.:26-29 

III.1 Práca s textovým editorom 

 

Žiak vytvorí obrázkový dvojjazyčný slovník, 

rozšíri si jazykové znalosti z druhého 

cudzieho jazyka, naučí sa spolupracovať v 

tíme, rozvinie si hodnotiace myslenie. 

 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:26-29 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

III.2 Opakovanie s 

vyhodnotením projektu 

 

Opakovanie s vyhodnotením 

projektu 

 

Žiak vie využiť rôzne pozadia, predmety 
a postavy pri tvorbe príbehu. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

 

III.3 Informácie okolo nás, 

informačná spoločnosť 

 

Zábava v počítači – animácie 

 

Žiak vie vytvoriť zložitejšiu animáciu, pozná 

profesie: animátor, režisér, scenárista, 

programátor, výtvarník, grafik. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MUV- rozvíjanie 
poznania kultúr 
OSR- orientovať sa 

vo svete animácií 

Uč.:30-32 

IV.1 Zábava v počítači – animácie 

 

Žiak pozná základné symboly používané na 

označenie počítačových hier. Pozná zásady 

bezpečného používania počítačových hier, 

vie si správne si rozvrhnúť čas strávený pri 

počítači.  

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:30-32 

IV.2 Princípy fungovania IKT, 

informačná spoločnosť, 

komunikácia 

prostredníctvom IKT 

 

Práca s e-mailom 

PU: s.33. – 37. 

 

Žiak si dokáže s pomocou učiteľa vytvoriť e-

mailovú schránku a zvoliť vhodný tvar e-

mailovej adresy. Vie si zabezpečiť schránku 

heslom.  

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV-  
Orientácia 

v mediálnej ponuke- 

posúdiť kvalitu inf. 

zdrojov 

Uč.:33-37 

IV.3 Práca s e-mailom Žiak dokáže priložiť prílohu k e-mailu. Vie, 

aký význam má predmet správy, vie, čo je 

spam a vie ho odstrániť. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:33-37 

V.1 Práca s e-mailom Žiak pozná pravidlá bezpečnosti a etického 

správania sa pri písaní e-mailov, oboznámi sa 

s internetovými stránkami, kde môže nájsť 

pomoc. 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:34-37 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

 

V.2 Informácie okolo nás 

 

Práca so zvukom 

PU: s.38. – 40. 

 

Žiak si vie púšťať hudbu z internetu, pracovať 

s ďalšími programami na prehrávanie hudby. 

Vie, že niektoré zariadenia (napr. mikrofón) 

môžu byť k počítaču pripojené aj bez káblov. 

Žiak vie, že zvuková karta je časť počítača, 

pomocou ktorej vie počítač prehrávať hudbu 

alebo zvuky. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

ENV - poznať a 
chápať súvislosti 
medzi vývojom 
ľudskej populácie a 
vzťahom k prostrediu 

 

Uč.:38-40 

 

V.3 Práca so zvukom 

PU: s.38. – 40. 

 

Žiak dokáže v programe Nahrávanie zvuku 

upravovať nahrávky cez príkaz Efekty 

(spomaliť, zrýchliť, pridať ozvenu, prevrátiť). 

Vie spájať a miešať rôzne nahrávky. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

Uč.:38-40 

V.4 Informácie okolo nás, 

komunikácia 

prostredníctvom IKT 

 

Práca s multimédiami 

 

Žiak dokáže vytvoriť jednoduchý 

multimediálny projekt, samostatne na ňom 

pracovať a prezentovať ho spolužiakom. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR- zvážiť  svoje 
potreby, svoje silné 
a slabé stránky 
a možnosti rozvoja 

  

 

VI.1 Práca s multimédiami 

 

Žiak dokáže vytvoriť jednoduchý zložitejší 

multimediálny projekt, samostatne na ňom 

pracovať a prezentovať ho spolužiakom, vie 

svoju prácu zhodnotiť. 

 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

MDV – 
uvedomovanie si 
vplyvu médií na život 
jednotlivca a 
spoločnosti 

 

 

VI.2 Práca s multimédiami 

 

Žiak dokáže vytvoriť jednoduchý zložitejší 

multimediálny projekt, samostatne na ňom 

pracovať a prezentovať ho spolužiakom, vie 

-motivačný rozhovor 
- demonštrácia 
-hromadná 
-individuálna 

OSR – pestovanie 
kvalitných 
medziľudských 
vzťahov 

 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

svoju prácu zhodnotiť. 

 

VI.3   Časová rezerva    

       

       

 

 

 

 

Prierezové témy a ich skratky  

  

1.  Multikultúrna výchova MUV  

2. Mediálna výchova MDV  

3. Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4. Environmentálna výchova ENV  

5. Dopravná výchova DOV  

6. Ochrana života a zdravia OZO  

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK 



 

 


